
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /370/27 iunie 2022 

 
 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei din perioada 20-23 iunie 2022 

 

 

          La lucrările Comisiei din zilele de 20 și 21 iunie 2022, sunt prezenți 25 

deputați din totalul de 27 de 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. Raportul de activitate pe anul 2021 al Agenției Naționale Anti-

Doping – sesizare în comun cu Comisia pentru tineret și sport din Camera 

Deputaților, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru tineret și sport din 

Senat. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă și protecție socială (PLx. 390/2017). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru 

modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

acordarea concediilor medicale – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

și protecție socială  (PLx. 390/2021). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unitățile medicale publice (PLx. 457/2015). 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea și 

modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 (PLx.250/2022). 
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6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi şi pentru modificarea art.3 alin.(2 1) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx.321/2022). 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind instituirea Zilei 

Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie (PLx.332/2022). 

8. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecția  și promovarea drepturilor 

copilului (PLx. 243/2022). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de 

conținutul Raportului de activitate al Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 

2021 și au apreciat în mod deosebit activitatea desfășurată, precum și 

profesionalismul de care a dat dovadă personalul Agenției în combaterea 

fenomenului de dopaj în sport. 

La prezentarea Raportului a participat domnul Ștefan Rohnean, 

președintele Agenției Naționale Anti-Doping. 

 Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să prezinte Camerelor reunite ale Parlamentului raportul comun asupra 

activității Agenției Naționale Anti-Doping din anul 2021. 

  

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la dezbateri, 

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

a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

(PLx. 390/2017). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative, respectiv a Legii nr.448/2006, şi a Legii 

nr.197/2012. Prin proiectul de act normativ se au în vedere, printre altele: 

corelarea prevederilor cu privire la educaţia persoanelor cu handicap şi/sau 

cerinţe educaţionale speciale cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

acordarea serviciilor sociale stabilite la articolul 32, doar persoanelor adulte 

cu handicap, având în vedere faptul că tipurile de servicii sociale de care 

beneficiază copiii din sistemul de protecţie specială sunt stabilite în legislaţia 

specifică, stabilirea, pe de o parte a activităţii de monitorizare a implementării 

standardelor specifice de calitate în competenţa Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi, conform unei metodologii aprobate prin decizie a 

preşedintelui acesteia şi, pe de altă parte, controlul respectării standardelor 

specifice de calitate în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială, realizat de către inspectorii sociali conform unei metodologii 

aprobate prin decizie a directorului general al acesteia, legiferarea dreptului la 

un asistent personal pentru copilul cu handicap grav, iar pentru persoana 



 3 

adultă cu handicap grav, în baza evaluării psihosociomedicale, stabilirea 

salariului asistentului personal, al asistentului personal profesionist şi a 

indemnizaţiei lunare prevăzute la art.42 alin.(4) şi art.58 alin.(3) din lege, în 

conformitate cu prevederile legale privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, stabilirea situaţiilor în care părinţii sau reprezentanţii legali 

ai copilului cu handicap grav nu pot beneficia de indemnizaţia care se acordă 

în locul asistentului personal. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu 

amendamente admise și respinse redate în anexele care fac parte din integrantă 

din raportul preliminar ce va fi înaintat Comisiei pentru muncă și protecție 

socială. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la dezbateri, 

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

a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă și protecție socială  (PLx. 390/2021). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare introducerea unor 

prevederi în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de 

muncă, în sensul evaluării stării de sănătate şi pentru monitorizarea evoluţiei 

bolii, în etape de scurtă durată şi successive, în vederea recuperării capacităţii 

de muncă a persoanei asigurate şi reinserţia socio-profesională a acesteia. 

În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

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

socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport 

comun de adoptare a proiectului de Lege, cu amendamente admise.  

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la dezbateri, 

în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor venituri 

suplimentare de către unitățile medicale publice (PLx. 457/2015). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare asigurarea unor servicii, 

la cererea pacientului, în unitățile sanitare publice, urmând ca sumele rezultate 

din acordarea serviciilor în regim privat să se utilizeze pentru amortizarea, 

service-ul, reparațiile mijloacelor fixe ori a medicamentelor, materialelor și 

dispozitivelor medicale folosite în vederea furnizării serviciilor solicitate 

contra cost, 5% fiind destinat fondului de dezvoltare a spitalului, iar restul 

sumelor să se folosească exclusiv pentru acordarea unor sporuri salariale 

personalului unității medicale. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul transmis către plenul Camerei Deputaților. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea și 

modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 (PLx.250/2022).

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.65 

din Legea nr.1/2011, cu un nou alineat, în sensul ca, pentru disciplina Biologie 

– Anatomia şi fiziologia omului, atât în învăţământul gimnazial, cât şi cel 

liceal, programa şcolară să cuprindă şi noţiuni de prim-ajutor. Activităţile 

practice se vor desfăşura în colaborare cu specialişti din domeniul sănătăţii, 

pe baza unui parteneriat încheiat între unitatea de învăţământ şi o instituţie de 

profil. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra propunerii 

legislative către Comisia pentru învățământ. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

şi pentru modificarea art.3 alin.(21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx.321/2022). 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea 

subordonării Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 

Bărbaţi, din structura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, (MMSS) în 

cea a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (MFTES), 

păstrarea nivelului de salarizare al structurilor subordonate MFTES la nivelul 

structurilor subordonate MMSS, schimbarea menţionilor din lege referitoare 

la MMSS cu cele referitoare la MFTES, introducerea funcţiei de subsecretar 

de stat, necesară având în vedere complexitatea activităţii, introducerea 

noţiunilor de concediu de îngrijire şi formule flexibile de lucru. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

Lege către Comisia pentru muncă și protecție socială și către Comisia pentru 

egalitate de șanse pentru femei și bărbați. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sportului 

Românesc în prima duminică din luna iunie (PLx.332/2022). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea Zilei 

Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie. Potrivit expunerii de 
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motive, proiectul vizează instituirea cadrului legislativ pentru organizarea 

evenimentelor la nivel naţional de catre Ministerul Sportului, prin Direcţiile 

pentru Sport, în colaborare cu autorităţile administraţiilor locale. Obiectivele 

Zilei Sportului Românesc sunt promovarea sportului de masă, a sportului de 

performanţă, a sportului pentru persoanele cu dizabilităţi, beneficiile unui stil 

de viată activ şi sănătos, realizările internaţionale ale României pe plan sportiv 

şi sportivii care au avut un aport semnificativ în acestea. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

Lege către Comisia pentru tineret și sport. 

 

La ultimul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

Legii nr.272/2004 privind protecția  și promovarea drepturilor copilului (PLx. 

243/2022). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004, intervenţiile legislative vizând, potrivit 

expunerii de motive, definirea cât mai exactă a identităţii copiilor la naştere şi 

asigurarea păstrării acestei identităţi până la împlinirea vârstei de 18 ani şi 

dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil cu amendamente către 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială și către Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

 

În zilele de 22 și 23 iunie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie a avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra 

inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


