
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /88 /2 martie 2022 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 22-24 februarie 2022 

 

          La lucrările comisiei din perioada 22-24 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. Aprobarea nominalizării doamnei deputat Dinu Cristina-Elena 

pentru funcţia de vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate şi familie.   

  2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a 

unor articole din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor 

prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Plx. 

576/2021)- sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială, 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

și Comisia juridică, de disciplină și imunități.  

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

Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii (PLx. 486/2021)- sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci.  

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

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx. 610/2021) 

- sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.   

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene (PLx. 115/2021). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului" (PLx. 489/2021). 
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7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă (PLx. 42/2022). 

  

La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei, informează membrii comisiei cu privire la propunerea 

Grupului Parlamentar PSD în vederea nominalizării doamnei Cristina-Elena 

Dinu pentru funcţia de vicepreședinte al comisiei. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, cu unanimitate de voturi, 

această propunere de completare a biroului comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor articole 

din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de 

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Plx. 576/2021)- 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.35/1997, precum şi modificarea Legii nr.8/2016. 

Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează, în vederea evitării 

suprapunerii competenţelor, comasarea prin absorbţie şi preluarea 

atribuţiilor Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, de către instituţia Avocatului 

Poporului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

respingere transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 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.   

 

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

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

Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
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domeniul sănătăţii (PLx. 486/2021)- sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.55/2020, precum şi modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021. Prin proiectul de act 

normativ se creează cadrul legal pentru stimularea adresabilităţii populaţiei 

spre vaccinare, astfel încât un număr semnificativ de persoane, în perioada 

următoare, să fie imunizate, fie în centrele de vaccinare organizate în acest 

scop, fie de către medicul de familie. Astfel, persoanele vaccinate cu schemă 

completă de vaccinare vor beneficia de o alocaţie individuală de hrană în 

valoare totală de 100 de lei, sub forma de tichete de masă, pe suport de 

hârtie. Ca o măsură suplimentară de recompensare a tuturor persoanelor care 

au fost vaccinate împotriva C0VID-19, se propune, de asemenea, 

organizarea Loteriei de vaccinare, care constă în acordarea de premii în bani 

persoanelor cu vaccinate cu schemă completă de vaccinare. Totodată, 

proiectul prevede că, până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau 

temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în 

subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile 

publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de 

funcţionari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerinţele de 

ocupare stabilite în fişa postului şi în actele normative specifice domeniului 

de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi 

încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute de statutele profesionale 

specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii se 

face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de 

zile de la data încetării stării de alertă sau înainte de termen, la iniţiative 

angajatorului. Numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau în 

coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin act administrativ al 

conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea în limita 

numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de 

credite prin statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la 

data încetării stării de alertă sau înainte de termen la iniţiativa angajatorului. 

De asemenea, se corelează măsurile instituite de România cu privire la 

verificarea şi eliberarea certificatelor verzi de vaccinare, testare sau trecere 

prin boală, în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, în 

special cu principiile proporţionalităţii şi nediscriminării. Astfel, se 

urmăreşte alinierea cu celelalte state UE privind verificarea autenticităţii 

certificatelor şi mai ales privind durata certificatului de testare antigen rapidă 

cu mărirea termenului de valabilitate al acestuia de la 24 de ore la 48 de ore. 

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

lege în ședința din data de 11 octombrie 2021. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială, prin care se propune 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

 

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

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx. 610/2021) 

- sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, urmărindu-se 

instituirea unei forme speciale a concediului pentru îngrijirea copilului 

bolnav în vârstă de până la 18 ani şi a indemnizaţiei corespunzătoare, în 

cazul copilului aflat în carantină sau izolare din cauza unei suspiciuni asupra 

unei boli infectocontagioase, acordate asiguraţilor pentru care nu s-a dispus 

măsura izolării sau a carantinei şi a căror activitate nu se poate presta de la 

domiciliu. 

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

lege în ședința din data de 15 decembrie 2021. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

în forma Senatului transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială. 

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

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene (PLx. 115/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. 

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

de lege în ședința din data de 3 martie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 

amendamente admise. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

"Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului" (PLx. 489/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.272/2004, în sensul majorării cuantumului alocaţiei lunare de plasament 

de la 1,20 ISR la 1,50 ISR, precum şi al acordarea indemnizaţiei de 

concediu, în perioada efectuării concediului legal de odihnă de către 

asistentul maternal. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în ședința din data de 11 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate 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 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (PLx. 

42/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cadrului 

instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene alocate 

României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, pentru implementarea 

Planului Naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi a mecanismului 

privind gestionarea financiară a acestor fonduri. Proiectul vizează instituirea 

cu celeritate a unui cadru legal coerent care să permită accesarea fondurilor 

europene din cadrul mecanismului în corelare directă cu obţinerea de 

rezultate şi implementarea reformelor şi a investiţiilor publice cu scopul de a 

avea un impact de durată asupra productivităţii şi a rezilienţei economice, 

sociale şi instituţionale. 

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

lege în ședința din data de 9 februarie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 În zilele de 23 și 24 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 


