
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /182 /12 aprilie 2022 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 5-7 aprilie 2022 

 

          La lucrările comisiei din perioada 5-7 aprilie 2022, sunt prezenți 25 

deputați din totalul de 26 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 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006, republicată (PLx. 204/2021)– sesizare în 

comun cu Comisia pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului. 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (PLx. 94/2022)– 

sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și 

Comisia juridică de disciplină și imunități. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului 

de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii 

medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi 

până la data de 31 decembrie 2022 (PLx. 354/2021). 

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

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

retrimitere Plen pentru raport suplimentar.   

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice, precum şi pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx. 113/2022). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, republicată (PLx. 204/2021)– sesizare în 

comun cu Comisia pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul instituirii unor norme noi cu privire 
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la alocaţia de hrană în unităţile spitaliceşti, precum şi la procedura de 

stabilire a acesteia. 

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

de lege în ședința din data de 10 mai 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise 

redate în anexa care face parte integrantădin raportul preliminar înaintat 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea 

formularului digital de intrare în România (PLx. 94/2022)– sesizare în 

comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia juridică 

de disciplină și imunități. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 astfel încât 

aceasta să permită completarea în format digital a formularului, descărcarea 

acestuia în format digital odată generat în urma completării, colectarea şi 

schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene 

sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum 

şi completarea declaraţiei pentru persoanele exceptate. 

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

de lege în ședința din data de 7 martie 2022. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

a proiectului de lege cu amendamente admise transmis de Comisia pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea  proiectului de lege cu amendamente admise. 

 

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

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

de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi 

pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale 

spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la data 

de 31 decembrie 2022 (PLx. 354/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

în domeniul sănătăţii cu privire la numărul de paturi pentru care casele de 

asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale 

spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi până la 31 

decembrie 2022. Potrivit expunerii de motive, intervenţia legislativă are în 

vedere dreptul persoanelor asigurate de a beneficia de un pachet de servicii 

medicale de bază, în condiţiile în care pentru furnizorii privaţi este 
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reglementată posibilitatea încasării unei contribuţii personale din partea 

asiguraţilor. 

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

lege în ședința din data de 14 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi,  adoptarea  proiectului de lege. 

 

La punctul 4 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. 267/2019) – retrimitere 

Plen pentru raport suplimentar.   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.458/2002, în vederea instituirii în sarcina autorităţilor şi instituţiilor 

publice centrale şi locale, a operatorilor economici care oferă servicii de 

alimentaţie publică, precum şi a angajatorilor a obligaţiei de a furniza, la 

cerere şi în mod gratuit, apă potabilă de la robinet. 

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

de lege în ședința din data de 3 iunie 2019. 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 5 aprilie 2022, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei anterioare, 

respectiv de adoptare a proiectului de lege cu amendamente. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) 

din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 

precum şi pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii (PLx. 113/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.38 din 

Legea nr.217/2003, precum şi modificarea alin.(1) al art.4 din Legea 

nr.61/1993, în sensul instituirii posibilităţii încasării alocaţiei de stat pentru 

copii de către părintele căruia i s-a încredinţat minorul spre creştere şi 

educare, în situaţia emiterii de către instanţa de judecată a unui ordin de 

protecţie în caz de violenţă domestică. 

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

lege în ședința din data de 7 martie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 În zilele de 6 și 7 aprilie 2022, Comisia pentru sănătate și familie a 

avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor 

de lege aflate în portofoliul comisiei. 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


