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          La lucrările comisiei din zilele de 14 și 15 iunie 2022, sunt prezenți 20 

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 pentru înfiinţarea 

Comisiei Naţionale de Alăptare (PLx. 581/2019).   

  2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare (Plx. 546/2021) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.  

 3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind asistenţa 

spiritual-religioasă în spitale şi statutul clerului spitalicesc (Plx. 271/2022) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale.  

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 

(PLx. 208/2022). 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind Statutul 

asistenţilor maternali profesionişti (Plx. 292/2022).   

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru sprijinirea 

familiilor cu copii (Plx. 478/2021).  

7. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată (Plx. 

69/2022).  

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru înfiinţarea Comisiei 

Naţionale de Alăptare (PLx. 581/2019).    
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare, în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, în scopul stabilirii ghidului de bune practici în 

domeniu, a strategiilor prioritare pentru creşterea ratelor alăptării, în vederea 

asistării maternităţilor şi a unităţilor spitaliceşti pentru încurajarea alăptării şi 

pentru implementarea protocoalelor de promovare şi susţinere a alăptării. 

Totodată, se prevede că Ministerul Sănătăţii va asigura fondurile necesare 

pentru activitatea Comisiei. 

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 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind interzicerea 

discriminării pe motiv de vaccinare (Plx. 546/2021) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

și Comisia juridică, de disciplină și imunități.   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea şi 

sancţionarea discriminării bazate pe criteriul vaccinării persoanelor.  

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

legislativă în ședința din data de 27 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere ce va fi 

înaintat Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind asistenţa spiritual-

religioasă în spitale şi statutul clerului spitalicesc (Plx. 271/2022) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale.   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modul de 

exercitare a asistenţei spiritual-religioase asociată clericilor, anume 

desemnaţi de cultul din care fac parte, care îşi desfăşoară activitatea în 

incinta şi în perimetrul unităţilor spitaliceşti în beneficiul pacienţilor, al 

cadrelor medicale şi a personalului auxiliar. 

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

legislativă în ședința din data de 11 mai 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere ce va fi 

înaintat Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 



 3 

domestice, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 

(PLx. 208/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002. Demersul legislativ 

vizează instituirea posibilităţii stabilirii de către instanţa de judecată a 

măsurii retragerii temporare a dreptului de şedere în România a cetăţeanului 

străin împotriva căruia s-a emis un ordin de protecţie.  

 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 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind Statutul asistenţilor 

maternali profesionişti (Plx. 292/2022).    

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea statutului 

asistenţilor maternali profesionişti. Potrivit iniţiativei legislative, asistentul 

maternal profesionist este persoana fizică care asigură, prin activitatea pe 

care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare 

dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în 

încredinţare. 

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

lege  în ședința din data de 18 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 propunerii legislative pentru sprijinirea familiilor cu 

copii (Plx. 478/2021).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 

din Legea nr.61/1993, modificarea unor prevederi din Legea nr.248/2015, 

abrogarea art.II şi III din Legea nr.49/2020, precum şi modificarea art.77 din 

Legea nr.227/2015. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative 

urmăresc introducerea unor măsuri pentru stimularea natalităţii, prin 

sprijinirea familiilor cu venituri reduse. Iniţiativa vizează acordarea de 

urgenţă a alocaţiei de stat pentru copii, la nivelul de 600 de lei, pentru copiii 

cu vârsta de până la 2 ani şi 300 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 

şi 18 ani, creşterea deducerilor acordate salariaţilor care au copii, îndeosebi 

pentru lucrătorii cu salarii mici şi medii, de până la 5000 de lei net, 

acordarea de tichete sociale pentru stimularea participării copiilor cu vârsta 

de până la 6 ani la învăţământul preşcolar, public şi privat, în creşe şi 

grădiniţe. De asemenea, se propune acordarea unui stimulent educaţional sub 

forma de tichete sociale în valoare de 1000 de lei pe lună pentru copiii cu 

vârsta între 0 şi 3 ani şi de 1500 de lei pe lună pentru copiii cu vârsta între 3 

şi 6 ani.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de 

lege  în ședința din data de 11 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează dezbaterea 

și avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii, republicată (Plx. 69/2022). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.61/1993, în sensul acordării unui stimul suplimentar familiilor care au 2 

sau mai mulţi copii minori, prin acordarea unei alocaţii de stat de 600 de lei 

pentru fiecare copil dintre cei pe care îi are în grijă, indiferent de vârsta 

acestora, până la împlinirea vârstei de 18 ani. 

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

lege  în ședința din data de 14 februarie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

 În ziua de 16 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 


