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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din zilele de 2 și 3 februarie 2022 

   

În ziua de 2 februarie 2022, Comisia pentru sănătate și familie și-a 

desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

 1.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 201/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

2.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx. 242/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

3.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.56/2021 pentru modificarea art.3 din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx. 383/2021) 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În ziua de 3 februarie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

La lucrările comisiei din zilele de 2 și 3 februarie 2021 au fost 

prezenți următorii deputați: : Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu Costel, 

Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia 

Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-

Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu 

Neaga,Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, Emanuel-

Dumitru Ungureanu, Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri.  
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