
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /252 /17 mai 2022 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 9-12 mai 2022 

 

          La lucrările comisiei din ziua de 9 mai 2022, sunt prezenți 22 deputați 

din totalul de 26 membri ai comisiei, în ziua de 10 mai 2022 sunt prezenți 25 

deputați din totalul de 27 membri ai comisiei iar in zilele de 11 și 12 mai 

sunt prezenți 27 deputați din totalul de 27 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.18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor 

acte normative în domeniul sănătăţii precum şi pentru abrogarea art.4 din 

Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei 

SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave 

de SIDA (PLx. 485/2021).    

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

Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – 

REPUBLICARE (PLx.558/2019). 

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

şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii – REPUBLICARE (PLx. 557/2019). 

 4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx. 165/2022). 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

(Plx.204/2022).   

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

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

Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii precum şi pentru abrogarea art.4 din Legea 

nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în 

România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 

(PLx. 485/2021).     
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, precum şi abrogarea art.4 din Legea 

nr.584/2002. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează, printre altele, 

stimularea organizării şi desfăşurării la nivelul unităţilor sanitare a activităţii 

de audit clinic, ca măsură de creştere a calităţii serviciilor de sănătate şi 

siguranţei pacientului. De asemenea, intervenţiile au ca scop clarificarea 

atribuţiilor dintre structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de 

sănătate publică, înlăturarea conflictelor de interse, introducerea 

reglementărilor specifice referitoare Ia situaţiile în care pot fi transmise 

bunurile achiziţionate din sumele alocate pentru derularea programelor 

naţionale de sănătate, aflate în perioada de valabilitate, de la o unitate de 

specialitate la alta. 

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

lege în ședința din data de 11 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise 

și respinse ce se regăsesc în anexele la raport. 

 

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

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

nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – 

REPUBLICARE (PLx.558/2019).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.95/2006, în scopul asigurării cadrului legal pentru finanţarea asistenţei 

medicale primare din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, prin alocarea unor sume în cuantum de minimum 8% din acest 

buget, concomitent cu implicarea activă a autorităţilor administraţiei publice 

locale în sprijinirea medicinei de familie. 

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

de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

 

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

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

completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii – REPUBLICARE (PLx. 557/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006. Intervenţia legislativă vizează, potrivit 

expunerii de motive, actualizarea dispoziţiilor referitoare la organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în raport cu 

schimbările sociale, economice şi culturale survenite de-a lungul timpului, 

dat fiind că actuala formă a legii îngreunează activitatea medicilor dentişti 

sau conţine norme contrare Codului deontologic. 

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

de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 
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În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PLx. 165/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în sensul 

prevederii obligativităţii includerii în cadrul pregătirii teoretice şi practice în 

vederea obţinerii permisului de conducere a unui curs de conducere 

defensivă şi a unui curs practic de prim ajutor. Totodată, se preconizează 

aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare constând în 

suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi pentru situaţiile în care 

contravenientul nu a achitat într-un anumit termen amenda aplicată ca 

urmare a săvârşirii unei contravenţii prevăzute de actul normativ de bază. 

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

de lege în ședința din data de 28 martie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

(Plx.204/2022).   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.307/2006, în vederea creşterii siguranţei exploatării reţelei electrice 

din spitale prin instituirea obligativităţii de dotare a unităţilor sanitare cu 

sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor cantitativi şi calitativi din 

reţeaua electrică.  

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

legislativă în ședința din data de 11 aprilie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative. 

 

 

 În zilele de 10 și 11 mai 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 


