
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /106 /14 martie 2022 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 08-10 martie 2022 

 

          La lucrările comisiei din perioada 08-10 martie 2022, sunt prezenți 24 

deputați din totalul de 25 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 Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate (PLx.483/2021) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2021 privind modificarea și 

completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului 

medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 

(PLx.556/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.266/2019). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.267/2019). 

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

(PLx.57/2019). 

6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative 

(PLx.484/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

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

dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate (PLx.483/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în sensul 

instituirii unor prevederi care să permită acordarea concediilor medicale şi, 

respectiv, a indemnizaţiilor aferente, peste durata maximă stabilită de 183 de 

zile anual, pentru persoanele asigurate care au suferit arsuri şi care necesită o 

perioadă mult mai mare de tratament şi recuperare, în vederea reinserţiei 

socio-profesionale. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente admise transmise de Comisia pentru muncă, prin care se 

propune adoptarea proiectului de lege. 

Supusă votului, soluția de adoptare a fost aprobată și de membrii 

comisiei noastre cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.116/2021 privind modificarea și completarea 

Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical 

participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 (Plx. 556/2021)- 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.56/2020, în vederea clarificării aspectelor referitoare la 

sursa de finanţare a drepturilor de natură pecuniară, reprezentate de pensia 

de urmaş, ajutorul suplimentar acordat familiei care a suportat cheltuielile 

ocazionate de decesul personalului medical care a participat la acţiuni 

medicale împotriva COVID -19, precum şi de ajutorul lunar acordat 

părinţilor în condiţiile în care, decedatul era singurul întreţinător al părinţilor 

săi. Totodată, se subliniază necesitatea detalierii unor noţiuni şi includerea 

anumitor categorii de persoane în rândul beneficiarilor, luând în considerare 

afecţiunile fizice sau psihice, dobândite ca urmare a participării la acţiuni 

medicale împotriva COVID-19. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

în forma prezentată de Senat transmis de Comisia pentru muncă și protecție 

socială, prin care se propune adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

Supusă votului, propunerea de adoptare a fost aprobată și de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.266/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de 

motive, modificarea art.1 alin.(1) lit.a) din Legea nr.137/2011, în vederea 

transmiterii unui teren în suprafaţă de 18,15 ha din domeniul public al 

statului şi din administrarea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Șişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului 

Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul 

Braşov, în vederea amenajării Centrului de Afaceri Braşov, infrastructura de 

inovare şi cercetare, infrastructura de cercetare în medicină şi recuperare, 

clinici, dispensare, spitale, baza conexă pentru situaţii de urgenţă, drumuri 

de acces, parcări şi a altor construcţii conexe acestora. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul înaintat la plen. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra asupra proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.267/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.416/2001, 

precum şi modificarea unor prevederi din cuprinsul Legii nr.196/2016. 

Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative au ca scop creşterea 

veniturilor benefciarilor de venit minim garantat, prin sprijinirea în găsirea 

unui loc de muncă sau în realizarea unui curs de formare profesională, 

cursuri de calificare/reprofesionalizare, în vederea ocupării unui loc de 

muncă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotarât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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

de urgență a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PLx.57/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în 

sensul instituirii unui mecanism de contractare şi decontare din Fondul 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate a medicamentelor, serviciilor 

medicale şi investigaţiilor paraclinice eliberate de medicii de specialitate 

care nu au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte de furnizare 

de servicii medicale, pentru a se asigura astfel utilizarea în mod eficient a 

fondurilor. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 

privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative 

(PLx.484/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.134/2019. 

Intervenţiile legislative vizează completarea domeniului de activitate cu 

activităţile privind autorizarea investigaţiilor clinice pentru dispozitive 

medicale, evaluarea performanţei pentru dispozitive medicale de diagnostic 

in vitro, autorizarea studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman şi 

monitorizarea siguranţei medicamentelor de uz uman prin activitatea de 

farmacovigilenţă, precum şi clarificarea unor aspecte privind structura 

organizatorică. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente admise de la Comisia pentru muncă și protecție socială, 

prin care se propune adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

 Supusă votului, propunerea de adoptare cu amendamente a fost 

aprobată și de membrii comisiei noastre, cu majoritate de voturi. 

 

În zilele de 9 și 10 martie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


