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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 5-7 aprilie 2022 

 

        

În ziua de 5 aprilie 2022, Comisia pentru sănătate și familie și- a 

desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

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

completarea Legii nr.95/2006, republicată (PLx. 204/2021) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise 

redate în anexa care face parte integrantă din raportul preliminar înaintat 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.  

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (PLx. 94/2022)– 

sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și 

Comisia juridică de disciplină și imunități. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

a proiectului de lege cu amendamente admise transmis de Comisia pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea  proiectului de lege cu amendamente admise. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului 

de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii 

medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privaţi 

până la data de 31 decembrie 2022 (PLx. 354/2021).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi,  adoptarea  proiectului de lege. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx. 267/2019) – 

retrimitere Plen pentru raport suplimentar. 
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În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 5 aprilie 2022, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei anterioare, 

respectiv de adoptare a proiectului de lege cu amendamente. 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice, precum şi pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx. 113/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

În zilele de 6 și 7 aprilie 2022, Comisia pentru sănătate și familie a 

avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor 

de lege aflate în portofoliul comisiei.  

 

La lucrările comisiei din perioada 5-7 aprilie 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, Radu 

Tudor Ciornei, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, Georgeta-

Carmen Holban, Ion Alin Dan Ignat, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-Gabriel 

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

Neaga,Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila,Ioan Sabin Sărmaș, Beniamin 

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

- membri. A fost absent domnul Costel Barbu. 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


