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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 21-23 septembrie 2021 

 

În zilele de 21 și 22 septembrie 2021, Comisia pentru sănătate și 

familie    și- a desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

 1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 

a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 

151/2021).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte normative  (PLx 163/2021).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

3.  Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice (Plx 169/2021).  

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost amânată 

pentru o ședință ulterioară.  

4.  Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.114 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările şi completările 

ulterioare (Plx 288/2021). 

           În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. Avizul va fi 

înaintat către Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia pentru trasnporturi și infrastructură.  
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 5.     Proiect de opinie asupra COMUNICARII COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 

ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR  - Cadrul 

strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă 2021-2027. 

Securitatea şi sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare - COM 

(2021)323.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea  proiectului de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene.  

În ziua de joi, 23 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate 

în portofoliul Comisiei. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 21 septembrie 2021 au fost prezenți 

următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu Costel, 

Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia 

Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-

Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, ,Tudor Rareș Pop, 

Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, Emanuel-Dumitru Ungureanu, 

Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. Domnul Florian-Claudiu 

Neaga a fost absent iar domnul Ludovic Orban a fost înlocuit de domnul 

deputat Glad Varga. 

La lucrările comisiei din zilele  de 22 și 23 septembrie 2021 au fost 

prezenți următorii deputați: Nelu Tătaru- preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari,  Barbu 

Costel, Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-

Leocadia Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, 

Remus-Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-

Claudiu Neaga, Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, 

Emanuel-Dumitru Ungureanu ,Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. 

A fost absent domnul Ludovic Orban.  

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


