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În ziua de 22 februarie 2022, Comisia pentru sănătate și familie și- a 

desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Aprobarea nominalizării doamnei deputat Dinu Cristina-Elena 

pentru funcţia de vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate şi familie.  

La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei, informează membrii comisiei cu privire la propunerea 

Grupului Parlamentar PSD în vederea nominalizării doamnei Cristina-Elena 

Dinu pentru funcţia de vicepreședinte al comisiei. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, cu unanimitate de 

voturi, această propunere de completare a biroului comisiei. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi 

abrogare a unor articole din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi (Plx. 576/2021)- sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

respingere transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, prin 

care se propune respingerea proiectului de lege. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi.  

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

Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii (PLx. 486/2021)- sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 
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În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială, prin care se propune 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx. 610/2021) 

- sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

în forma Senatului transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi.  

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene (PLx. 115/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente admise. 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului" (PLx. 489/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă (PLx. 42/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

În zilele de 23 și 24 februarie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate 

în portofoliul Comisiei. 

La lucrările comisiei din perioada 22-24 februarie 2022 au fost 

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

Cristina-Elena Dinu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, 

Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -

secretari, Barbu Costel, Radu Tudor Ciornei, Silviu Feodor, Grațiela-

Leocadia Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, 
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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. 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

 Ionuț Ceușan-consultant 


