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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din perioada 7-9 decembrie 2021
La lucrările comisiei din perioada 7-9 decembrie 2021, sunt prezenți
24 deputați din totalul de 24 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
declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Naţională a
Supravieţuitorilor de Cancer (PLx. 454/2021).
2.
Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind
modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională (Plx.
228/2021).
3.
Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind
modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională (Plx. 315/2021).
4.
Proiect de opinie asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR de prezentare a HERA, Autoritatea Europeană pentru
Pregătire şi Răspuns în caz de Urgenţă Sanitară, următorul pas către
realizarea uniunii europene a sănătăţii- COM(2021)576.
La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind declararea primei zile
de duminică din luna iunie ca Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer
(PLx. 454/2021).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea primei zile
de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer.
Potrivit proiectului, prin supravieţuitori de cancer, se înţeleg persoanele care
nu mai prezintă boala după încheierea tratamentului, persoanele care
primesc în continuare tratament pentru a reduce riscul de recidivă a
cancerului şi persoanele care au boala sub control, au puţine simptome şi
care primesc tratament pentru a gestiona cancerul ca boală cronică.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în ședința din data de 4 octombrie 2021.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de
lege cu amendamente admise prezentate în anexa la raport.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind modificarea şi
completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională (Plx. 228/2021).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
Legii nr.1/2011, în scopul promovării încadrării în câmpul muncii a
persoanelor cu handicap şi în sistemul de învăţământ, urmărindu-se
asigurarea autonomiei adecvate, a accesului la locul de muncă, precum şi
menţinerea în viaţa activă a acestor persoane.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii
nr.1/2011 privind educaţia naţională (Plx. 315/2021).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
Legii nr.1/2011. Iniţiativa legislativă vizează încadrarea de asistenţi sociali
în unităţile de învăţământ în care numărul copiilor cu situaţie socioeconomico dezavantajată este mai mare de 25%, precum şi asigurarea unui
număr mai mare de asistenţi sociali în cadrul centrelor judeţene de resurse şi
de asistenţă educaţională. Totodată, se propune modificarea normelor
referitoare la studiile necesare funcţiei de asistent social, în acord cu
prevederile Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la dezbateri
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor de
prezentare a HERA, Autoritatea Europeană pentru Pregătire şi Răspuns în
caz de Urgenţă Sanitară, următorul pas către realizarea uniunii europene a
sănătăţii- COM(2021)576.
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor
Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului
supus dezbaterilor. Membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi,
întocmirea proiectului de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri
europene.
În zilele de 8 și 9 decembrie 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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