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PROCES VERBAL
al lucrărilor online ale comisiei din zilele de 7 și 8 aprilie 2021

La lucrările online ale comisiei din ziua de 7 aprilie 2021 sunt prezenți
25 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în ziua de 8 aprilie 2021
sunt prezenți 24 deputați din totalul de 25 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. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
obligativitatea instructajului post-natal. ( PLx 41/2019 ) – sesizare în fond.
2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată. ( Plx 339/2020 ) – sesizare în fond.
La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind obligativitatea
instructajului post-natal. ( PLx 41/2019 ) – sesizare în fond.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului
legal cu privire la obligativitatea instruirii în maternităţi a părinţilor sau a
tutorilor privind îngrijirea post-natală a copilului, având ca obiectiv
reducerea riscului mortalităţii infantile şi a riscurilor de sănătate asociate cu
o îngrijire post-natală deficitară.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul
de lege în ședința din data de 6 februarie 2019.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se
regăsesc in raportul comisiei.

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.206
al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată. (
Plx 339/2020 ) – sesizare în fond.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
art.206 din Legea nr.95/2006 cu un nou articol, art.206^1. Demersul
legislativ urmăreşte reglementarea ocupării posturilor vacante de personal
sanitar şi personal auxiliar sanitar, prin concurs, organizat pe parcursul
întregului an bugetar, cu avizul consiliului de administraţie şi cu aprobarea
ordonatorului principal de credite, inclusiv în perioada care precede
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Cu titlu de excepţie, contractele
încheiate în perioada anterioară aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli
al instituţiei, vor avea durata determinată, urmând ca odată cu aprobarea
acestora să fie stabilită, prin act adiţional, ca nedeterminată.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în ședința din data de 27 mai 2020.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii
se regăsesc in raportul comisiei.
În ziua de joi, 8 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și
familie au efectuat studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate în
portofoliul Comisiei.

PREŞEDINTE,
Dr. Nelu TĂTARU
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