
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /328/ 14 iunie 2022 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 30 mai – 2 iunie 2022 

 

          La lucrările comisiei din zilele de 30 și 31 mai 2022, 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 de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea 

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

formularului digital de intrare în România (PLx. 189/2022) – sesizare în 

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

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia juridică, 

de disciplină și imunități. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 

verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind 

COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 

(PLx. 393/2021)– sesizare în comun cu  Comisia pentru apărare, ordine 

publică și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

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

şi completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii şi a Legii nr.319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă (PLx. 325/2021) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială.  

 4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii 

în domeniul maritim (PLx. 275/2022).  

 5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate 

cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi 

în domeniul străinilor (PLx. 279/2022). 

 6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind 

interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi 

distrugerea acestora (PLx. 280/2022). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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

de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de 

intrare în România (PLx. 189/2022) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranța națională, Comisia pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor și Comisia juridică, de disciplină și imunități.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.129/2021, urmare a încetării stării de alertă 

instituite pe teritoriul României, şi respectiv al încetării aplicabilităţii 

măsurilor adoptate pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-

19, aplicabile persoanelor care intră pe teritoriul României, referitoare la 

identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, 

precum şi măsurile referitoare la carantinarea persoanelor.  

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

de lege în ședința din data de 11 aprilie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în 

forma Senatului ce va fi înaintat Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranța națională, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

     

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

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

de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi 

acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a 

facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 (PLx. 

393/2021)– sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea măsurilor de 

punere în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi 

acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID care 

atestă vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, pentru facilitarea liberei 

circulaţii pe durata pandemiei de COVID-19. Principalele intervenţii 

legislative vizează, printre altele, proiectarea, dezvoltarea şi operarea unui 

sistem informatic integrat în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 

2021/953, având ca scop asigurarea următoarelor facilităţi: operaţionalizarea 

unei aplicaţii de interogare a bazelor de date ce conţin înregistrări privind 

persoanele vaccinate împotriva COVID-19, rezultatele testelor pentru 

virusul SARS-CoV-2, precum şi persoanele vindecate de COVID-19, 

interconectarea bazelor de date administrate de structuri din cadrul sau aflate 

în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii, M.A.I., precum şi de 

către alte autorităţi şi instituţii publice, furnizarea de soluţii şi instrumente 

informatice care să permită asigurarea, generarea, distribuţia şi verificarea 
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certificatelor digitale ale Uniunii Europene pentru COVID-19, prevăzute de 

Regulamentul (UE) 2021/953.  

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

lege în ședința din data de 22 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 

amendamente ce va fi înaintat Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 

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

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

completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii şi a Legii nr.319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă (PLx. 325/2021) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 şi a Legii nr.319/2006. Iniţiativa vizează, 

potrivit expunerii de motive, simplificarea procedurilor specifice activităţii 

de resurse umane, prin instituirea posibilităţii ca părţile să utilizeze 

semnătura electronică, la încheierea contractului individual de muncă/actului 

adiţional la contract şi a altor documente emise în executarea contractului 

individual de muncă, după caz.  

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

de lege în ședința din data de 30 iunie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere ce va 

fi înaintat Comisiei pentru muncă și protecție socială.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul 

maritim (PLx. 275/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea 

Directivei (UE) 2018/131 a Consiliului din 23 ianuarie 2018 de punere în 

aplicare a Acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea 

Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi 

(ETF) pentru modificarea Directivei 2009/13/CE. Proiectul vizează 

instituirea cadrului legislativ prin care se garantează a fi acordate 

navigatorilor cele şase ramuri de protecţie socială: îngrijirile medicale, 

indemnizaţiile de boală, indemnizaţiile penru şomaj, indemnizaţiile pentru 

pensie, indemnizaţiile în caz de accidente de muncă sau boală profesională, 

indemnizaţiile familiale.  

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

de lege în ședința din data de 16 mai 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor 

Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul 

străinilor (PLx. 279/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate 

cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi 

în domeniul străinilor. Potrivit expunerii de motive, proiectul cuprinde 

măsuri de armonizare a legislaţiei naţionale cu dispoziţiile Regulamentului 

(UE) nr.1157/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 

2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor 

Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi 

membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie. 

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

lege în ședința din data de 16 mai 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea 

dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea 

acestora (PLx. 280/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.56/1997. Proiectul vizează schimbarea denumirii autorităţii naţionale 

pentru aplicarea prevederilor Convenţiei din Agenţie, în ANCEX, aplicarea 

principiului liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre ale Uniunii 

Europene, actualizarea valorii amenzilor contravenţionale, modificarea unui 

articol din cuprinsul legii care nu corespunde prevederilor Convenţiei, 

prcum şi adăugare la lista 1A de substanţe chimice supuse controlului a 

patru noi familii de substanţe chimice. 

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

lege în ședința din data de 16 mai 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

 

 În ziua de 2 iunie 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 


