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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 12-14 aprilie 2022 

 

          La lucrările comisiei din perioada 12-14 aprilie 2022, sunt prezenți 26 

deputați din totalul de 26 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 aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii 

nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în 

situaţii de risc epidemiologic şi biologic (PLx. 555/2021)– sesizare în comun 

cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

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

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (Plx. 

66/2022).       

 3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 

ambiant. (Plx. 139/2022).  

 4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (PLx. 109/2022).  

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea 

art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx. 137/2022). 

 

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

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

de urgenţă a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de 

risc epidemiologic şi biologic (PLx. 555/2021)– sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.136/2020, în sensul acordării posibilităţii farmaciilor cu circuit închis de a 

elibera, în regim ambulatoriu, medicamente prevăzute în protocolul de 

tratament al bolilor infectocontagioase, în situaţiile de risc epidemiologic şi 

biologic prevăzute de lege, la recomandarea medicului specialist din cadrul 

unităţii sanitare cu paturi, pe baza evaluării prealabile a acestuia, efectuate în 

cadrul unităţii de primire a urgenţelor, compartimentului de primire a 
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urgenţelor, compartimentului de primire urgenţe de specialitate sau 

ambulatoriului integrat. Totodată, prin proiect, se statuează că activitatea de 

vaccinare pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare se realizează 

în aceleaşi condiţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.3/2021. De asemenea, pentru serviciile de administrare a dozelor 

opţionale suplimentare realizate de către furnizorii aflaţi în relaţii 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate, de către centrele de vaccinare 

împotriva COV1D-19 organizate în alte locaţii decât cele organizate de 

unităţile sanitare care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate, precum şi de către unităţile sanitare care nu sunt în relaţii 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate, plata se face prin tarif orar 

sau, după caz, prin tarif pe inoculare, la nivelul tarifelor prevăzute la art.3 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2021, finanţarea serviciilor 

acordate urmând a se face în condiţiile art.5 şi art.51 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021.  

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

lege în ședința din data de 3 noiembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege în forma Senatului ce va fi înaintat Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (Plx. 66/2022).  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.703 din Legea nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit 

expunerii de motive, reglementarea unei proceduri de autorizare în regim de 

urgenţă a medicamentelor indicate în protocolul de tratament al bolii 

COVID-19, ce sunt, în fapt, utilizate în prima linie, alături de vaccinuri care 

au fost aprobate în regim de urgenţă de către EMA- Agenţia Europeană a 

Medicamentului.     

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

lege în ședința din data de 14 februarie 2022. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, respingerea  proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 

ambiant. (Plx. 139/2022).  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.121/2019, în sensul transpunerii Directivei (UE) 

2020/367 a Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a anexei III la 

Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce 
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priveşte stabilirea metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare ale 

zgomotului ambiental. 

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

lege în ședința din data de 21 martie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii locuinţei nr.114/1996 (PLx. 109/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.114/1996, în sensul stabilirii posibilităţii victimelor 

violenţei domestice de a beneficia de locuinţe de necesitate şi de locuinţe 

sociale. 

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

lege în ședința din data de 7 martie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea art.76 

alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx. 137/2022). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015, în sensul exceptării de la obligaţia 

plăţii impozitului pe venit a veniturilor salariale sau asimilate salariilor, 

realizate de părinţii care au cel puţin 3 copii. 

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

lege în ședința din data de 14 martie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 În zilele de 13 și 14 aprilie 2022, Comisia pentru sănătate și familie a 

avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor 

de lege aflate în portofoliul comisiei. 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


