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În ziua de 29 martie 2022, Comisia pentru sănătate și familie și-a 

desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

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

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

formularului digital de intrare în România – sesizare în comun cu Comisia 

pentru apărare și ordine publică, Comisia pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor și Comisia juridică, de disciplină și imunități (PLx. 51/2022). 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate rapoartele preliminare de 

adoptare cu amendamente admise de la Comisia pentru apărare și ordine 

publică și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită către Comisia 

juridică, de disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege cu amendamente admise, redate în anexa care face parte 

integrantă din  raport. 

 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci (PLx. 

231/2021). 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci un raport preliminar de adoptare cu amendamente 

admise redate în anexa care face parte integrantă din  raport. 
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 3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.145/2021 pentru prorogarea unor 

termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  – sesizare în comun cu Comisia pentru buget (PLx.58/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare în     

forma Senatului, ce va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PLx. 

112/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

lege către Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea 

art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx. 111/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

lege către Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx.402/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

lege către Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 

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

Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor 

reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la 

măsuri fiscal-bugetare – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci (Plx.484/2019). 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente de la Comisia pentru muncă și protecție socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea unui raport 

preliminar de adoptare cu amendamente admise către Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

 

În zilele de 30 și 31 martie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 
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La lucrările comisiei din perioada 29-31 martie 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, Ioan Sabin Sărmaș, Jaro-Norbert 

Marșalic, Remus-Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, 

Florian-Claudiu Neaga, Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila, Beniamin 

Todosiu, Emanuel-Dumitru Ungureanu, Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias 

– membri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


