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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 4 și 5 mai 2022 

 

          La lucrările comisiei din zilele de 4 și 5 mai 2022, sunt prezenți 25 

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 pentru modificarea 

art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx. 510/2017)– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

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

Ordonanţei Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx. 480/2021) – 

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

 3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin 

şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina 

(PLx. 160/2022).   

 4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 

sprijin şi asistenţă umanitară (PLx. 188/2022). 

  

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 

alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 

510/2017)– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.391 

din Legea nr.95/2006, în vederea aplicării uniforme a reglementărilor 

privind posibilitatea continuării activităţii până la 70 de ani pentru unele 

categorii de medici.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 27 noiembrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 

proiectului de lege ce va fi înaintat Comisiei pentru muncă și protecție 

socială. 

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

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

Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi 

plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 

stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx. 480/2021) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021. Intervenţiile 

legislative vizează prelungirea aplicabilităţii dispoziţiilor art.3 alin.(4), (5), 

(52) şi ale art.9 alin. (3) privind măsurile pentru recrutarea şi plata 

personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 până la 

data de 31.03.2022, crearea cadrului legal astfel încât un număr semnificativ 

de persoane, în perioada următoare, să fie imunizate, la domiciliu, de către 

medicul de familie aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de 

sănătate, activitate tarifată cu 60 lei/inoculare. Reglementarea cheltuielilor 

privind plata activităţii de vaccinare desfăşurată de medicii de specialitate 

din ambulatoriu care se asigură din bugetul Ministerului Sănătăţii prin 

transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, precum şi clarificarea modalităţii de încheiere a contractelor de 

finanţare semnate între Autorităţile administraţiei publice locale şi 

personalul medico-sanitar care desfăşoară activitatea de vaccinare în centrele 

de vaccinare organizate în afara unităţilor sanitare. 

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

lege în ședința din data de 11 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege ce va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă 

umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în 

situaţii deosebite proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina (PLx. 

160/2022).    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român 

cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite proveniţi din zona 

conflictului armat din Ucraina. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 28 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 aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă 

umanitară (PLx. 188/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român unor 

anumite categorii de persoane, respectiv femei şi copii - cetăţeni străini sau 

apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din 

Ucraina. 

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

de lege în ședința din data de 11 aprilie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

 În ziua de 5 mai 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 


