
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /56 /21 februarie 2022 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 15-17 februarie 2022 

 

          La lucrările comisiei din perioada 15-17 februarie 2022, 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 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PLx. 396/2021). 

  2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie 

şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări 

de sănătate mintală asociate (PLx. 727/2018). 

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

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – 

sesizare în fond (PLx. 438/2021).  

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor 

acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (PLx. 554/2021).   

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Contractului de finanţare ( Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre 

România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 

noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021 (PLx. 15/2022). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind datele deschise 

şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public (PLx. 17/2022). 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind exploataţiile de 

creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România (PLx. 

578/2021). 

  

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 
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sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PLx. 396/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.2 cu 

un nou alineat, respectiv alin.(2), precum şi modificarea art.3 din Legea 

nr.151/2010. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive, 

includerea unităţilor de servicii de sănătate conexe actului medical pentru 

persoane cu tulburări de spectru autist şi tulburări de sănătate mintală 

asociate, ca furnizoare de servicii conexe actului medical în categoria 

unităţilor în care pot fi prestate serviciile de natura celor reglementate de 

lege. Totodată se propune menţionarea expresă în aceeaşi categorie a 

unităţilor în care pot fi prestate servicii şi a structurilor publice sau private, 

furnizoare de servicii sociale, dat fiind că acestea se regăsesc exclusiv în 

normele de aplicare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 20 septembrie 2021. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială, prin 

care se propune adoptarea proiectului de lege. 

Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Amendamentele se regăsesc în 

anexa raportului întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi 

sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală asociate (PLx. 727/2018). 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010, intervenţiile legislative vizând, potrivit 

expunerii de motive, lărgirea cadrului serviciilor specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 21 noiembrie 2018. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

respingere transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială, prin care 

se propune respingerea proiectului de lege. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – 

sesizare în fond (PLx. 438/2021). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit 

expunerii de motive, introducerea furnizorilor de servicii de sănătate conexe 

actului medical pentru persoane cu tulburări de spectru autist şi tulburări de 

sănătate mintală asociate în categoria unităţilor de specialitate prin 

intermediul cărora se implementează programele naţionale de sănătate şi 

care pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate. 

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, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul înaintat la plen. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte 

normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (PLx. 554/2021).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, stabilirea 

obligaţiei direcţiilor generale şi judeţene de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de a elabora 

planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 

50 de locuri, până la data de 31 decembrie 2021, în vederea obţinerii 

avizului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 3 noiembrie 2021. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială, prin 

care se propune adoptarea proiectului de lege. 

Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Amendamentele se regăsesc în 

anexa raportului comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de 

finanţare ( Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca 

Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la 

Luxemburg la 15 noiembrie 2021 (PLx. 15/2022). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre 

România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 

noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021. Conform 

contractului de finanţare, împrumutul B.E.I. în valoare de 305 milioane euro 

reprezintă aproximativ 67% din costul net aferent obiectivului Spital 
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Regional de Urgenţă Cluj. Diferenţa de aproximativ 150,4 milioane euro 

(33%) din costul total net, la care se adaugă taxele şi impozitele aferente 

proiectului, se vor asigura de partea română din fonduri nerambursabile şi de 

la bugetul de stat. Proiectul se realizează pe o perioadă de 7 ani, respectiv 

2020-2026, data finală de disponibilizare a împrumutului fiind de până la 72 

de luni de la data semnării contractului de finanţare. Conform contractului 

de finanţare, împrumutul poate fi tras în maxim 30 de tranşe, valoarea 

minimă a unei tranşe fiind de 10 milioane euro. Implementarea Proiectului 

va fi asigurată de Ministerul Sănătăţii, în calitate de agenţie de implementare 

(Promotor), acestuia delegându-i-se întreaga autoritate şi responsabilitate 

privind realizarea Proiectului şi utilizarea fondurilor alocate. Ministerul 

Sănătăţii va implementa Proiectul printr-o Unitate de implementare 

constituită în cadrul acestuia. Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii 

vor încheia un Acord Subsidiar, prin care vor stabili drepturile şi obligaţiile 

părţilor în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Contractului de finanţare şi 

realizarea Proiectului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind datele deschise şi 

reutilizarea informaţiilor din sectorul public (PLx. 17/2022). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare cadrul juridic al 

reutilizării datelor şi documentelor aflate în posesia entităţilor şi 

întreprinderilor publice, pe care acestea le-au creat în cadrul activităţilor 

proprii, inclusiv în scopul dezvoltării unor noi produse şi servicii 

informaţionale, precum şi modalităţile practice de facilitare a reutilizării 

acestor date şi documente. Prezenta lege transpune Directiva (UE) 

2019/1024 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie privind 

datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.172 din 26 iunie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind exploataţiile de creştere a 

porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România (PLx. 

578/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal pentru prevenirea şi controlul pestei porcine africane la porcinele 

deţinute şi cele sălbatice din România, cu scopul reducerii efectelor negative 

asupra sănătăţii animalelor, respectiv a consecinţelor economice, sociale, 

culturale şi de mediu, prin aplicarea măsurilor de control al pestei porcine 

africane. Proiectul vizează tipurile de exploataţii de porcine pe teritoriul 

României şi dimensiunea acestora, responsabilităţile operatorilor şi cerinţele 
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minime de biosecuritate pentru fiecare tip de exploataţie, obligaţiile 

operatorilor care deţin porcine în cadrul exploataţiilor tip gospodăresc şi 

comerciale, strategia de management şi de vânătoare a porcilor mistreţi, 

creşterea capacităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, 

campanii de conştientizare, cerinţele privind mişcarea porcinelor pe teritoriul 

României, realizarea controalelor oficiale veterinare şi a altor activităţi de 

control oficial interinstituţional de către autorităţile competente, în vederea 

urmăririi implementării acestor măsuri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 22 noiembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 În zilele de 16 și 17 februarie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au efectuat studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate 

în portofoliul Comisiei. 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

 Ionuț Ceușan-consultant 


