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          La lucrările comisiei din perioada 22-24 martie 2022, sunt prezenți 25 

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 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii (PLx.232/2018). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind unele măsuri 

financiare în domeniul sanitar în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului Covid-19 (PLx.389/2020) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

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

teste gratuite împotriva COVID-19 (PLx.524/2020). 

 

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

dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii (PLx.232/2018). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui 

ansamblu de măsuri în domeniul sănătăţii, urmărindu-se amendarea mai 

multor prevederi din Legea nr.95/2006, urmărindu-se, printre altele: crearea 

cadrului legal pentru constituirea registrelor naţionale care cuprind un set de 

date raportate într-un format unic, crearea bazei legale pentru înfiinţarea 

unor comitete sectoriale sau intersectoriale, stabilite pe domenii de 

specialitate, armonizarea prevederilor din Legea nr.95/2006, în sensul 

utilizării unei terminologii unitare, precum şi crearea cadrului legal pentru ca 
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sistemul informatic din sănătate să cuprindă şi sistemele informatice de 

telemedicină rurală si sistemul informatic de telemedicină al apărării, 

transpunerea prevederilor Directivei (UE)2017/1752 a Comisiei de 

completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului în ceea ce priveşte principiile şi orientările vizând buna practică 

de fabricaţie a medicamentelor de uz uman, ţinând cont de modificările 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, instituindu-se o normă 

derogatorie de la regula generală privind stagiul minim de asigurare de 6 

luni, astfel încât persoanele asigurate care la data de 1 ianuarie 2018 

îndeplinesc stagiul minim de asigurare de o lună, să beneficieze de 

indemnizaţii pentru certificatele de concediu medical pentru incapacitate 

temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara 

muncii, concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie, concedii medicale pentru 

îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile legii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise redate în 

anexa care face parte integrantă din  raport. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind unele măsuri 

financiare în domeniul sanitar în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului Covid-19 (PLx.389/2020) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea de la bugetul 

de stat, prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, a sumei de 

5.000 lei/tură de activitate, cabinetelor de medicină de familie, indiferent de 

forma de organizare a acestora, cabinetelor stomatologice, farmaciilor 

comunitare, cabinetelor de specialitate, laboratoarelor de analize medicale şi 

furnizorilor de servicii de imagistică medicală, furnizorilor de servicii 

medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, precum şi 

furnizorilor de servicii farmaceutice, aflaţi în relaţie contractuală cu casele 

de asigurări de sănătate, pentru asigurarea materialelor de protecţie necesare 

în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru buget finanțe și bănci, 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 privind efectuarea de teste 

gratuite împotriva COVID-19 (PLx.524/2020). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

pentru testarea gratuită a cetăţenilor, în vederea depistării COVID-19, de 

către orice unitate sanitară, spital sau laborator autorizat. De asemenea, 

potrivit iniţiativei, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va stabili preţul 

unitar la nivel naţional şi va deconta costul aferent testării. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 

În zilele de 23 și 24 martie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


