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SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 6 și 7 octombrie 2021
În ziua de 6 octombrie 2021, 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 urgenţă a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor
acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx. 327/2021) – sesizare în
comun cu Comisia pentru învățământ.
În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare
cu amendamente transmis de Comisia pentru învățământ.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu
amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două
comisii.
2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea unor acte
normative din domeniul protecţiei sociale (PLx. 339/2021).
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi - COVID-19),
între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la
Luxemburg, la 20 aprilie 2021 (PLx. 340/2021).
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
4. Dezbaterea și avizarea proiectului Lege pentru ratificarea
Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind
reforma sectorului sanitar - îmbunăţirea calităţii şi eficienţei sistemului
sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021 (PLx. 342/2021).
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.

În ziua de joi, 7 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și
familie au efectuat studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate în
portofoliul Comisiei.
La lucrările comisiei din ziua de 6 octombrie 2021 au fost prezenți
următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu,
Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei
Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu Costel,
Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia
Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, RemusGabriel Mihalcea, Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu
Neaga,Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, EmanuelDumitru Ungureanu, Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. Domnul
Ludovic Orban a fost înlocuit de domnul deputat Glad Varga.
La lucrările comisiei din ziua de 7 octombrie 2021 au fost prezenți
următorii deputați: Nelu Tătaru- preşedinte, Corneliu-Florin Buicu,
Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei
Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu
Costel, Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, GrațielaLeocadia Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic,
Remus-Gabriel Mihalcea, Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, FlorianClaudiu Neaga, Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș,
Emanuel-Dumitru Ungureanu ,Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri.
A fost absent domnul Ludovic Orban.

PREŞEDINTE,
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