
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /50 /15 februarie 2022 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 8-10 februarie 2022 

 

          La lucrările comisiei din ziua de 8 februarie 2022, sunt prezenți 23 

deputați din totalul de 24 membri ai comisiei iar în zilele de 9 și 10 februarie 

2022 sunt prezenți 22 deputați din totalul de 24 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

   1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind 

operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu 

elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru 

simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori 

medicali, precum şi pentru abrogarea unor acte normative (PLx. 407/2021). 

  2.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.2 lit.f) din Legea locuinţei nr.114/1996 (PLx. 275/2021). 

 3.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (PLx. 451/2021). 

 4.  Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind 

unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea 

natalităţii prin deduceri personale din venituri salariale (Plx. 459/2021). 

   

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, 

funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere 

destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea 

procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, 

precum şi pentru abrogarea unor acte normative (PLx. 407/2021) – sesizare 

în fond. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr.126/2003, precum şi abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.88/2005, şi a Ordonanţei de urgenţă nr.91/2011. 

Intervenţiile legislative vizează, asigurarea cadrului normativ coerent şi 

unitar în ceea ce priveşte desemnarea operatorilor aeromedicali prin hotărâre 

a Guvernului, şi crearea premiselor eficientizării misiunilor aeromedicale 

prin eliminarea situaţiilor, cunoscute în practică, în care operatorul 

aeromedical desemnat se află în imposibilitatea asigurării de personal 

medical pentru misiunile de salvare. În acest caz, operatorii medicali 

desemnaţi încheie protocoale de colaborare cu unităţi sanitare, care, prin 

personalul propriu din unităţile şi compartimentele de primiri urgenţe, vin în 

compunerea echipajelor medicale ale operatorului medical desemnat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în ședința din data de 27 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege 

în forma Senatului. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din 

Legea locuinţei nr.114/1996 (PLx. 275/2021). 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 

lit.e) şi lit.f) din Legea nr.114/1996, intervenţiile legislative fiind 

argumentate în expunerea de motive de contextul epidemiologic dificil care 

necesită măsuri urgente şi în domeniul asigurării fondului locativ pentru 

personalul medical implicat în tratarea bolnavilor de COVID-19. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 14 iunie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PLx. 451/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor 

prevederi cuprinse în Capitolul I din Anexa nr.II la Legea-cadru 

nr.153/2017, în scopul creşterii salariului de bază şi a coeficientului de 

salarizare ale asistentului maternal profesionist. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 4 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri 

fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalităţii prin 

deduceri personale din venituri salariale (Plx. 459/2021). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Potrivit 

expunerii de motive, soluţiile legislative preconizate au în vedere adoptarea 

unor măsuri care vor conduce la asigurarea unui climat social mai echitabil, 

mai favorabil dezvoltării economice, printr-o impozitare în raport cu venitul 

per membru de familie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 4 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

 În ziua de 10 februarie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

 Ionuț Ceușan-consultant 


