
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /335 /17 iunie 2022 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 7-9 iunie 2022 

 

          La lucrările comisiei din zilele de 7 și 8 iunie 2022, sunt prezenți 21 

deputați din totalul de 27 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 completarea 

Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (PLx. 282/2022) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale.   

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare 

acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 

Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate 

privind controlul tuberculozei În România" finanţat de Fondul Global de 

Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru 

perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare 

acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 

Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate 

privind controlul tuberculozei în România” (PLx. 252/2022)– sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.   

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

art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 

206/2022). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.98 alin.(2) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 

protecţia mediului (PLx. 207/2022). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (Plx. 301/2022). 

6. COM (2022) 196- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Un spaţiu european al 

datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în 

sprijinul cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării. 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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

drepturilor pacientului nr.46/2003 (PLx. 282/2022) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale.    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.46/2003 în sensul ca, în situaţia încheierii contractelor de asigurare, în 

cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer 

informaţii şi documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, 

respectiv menţinerea în asigurare, acesta să aibă dreptul de a nu le furniza pe 

acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani 

de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supravieţuitorului de 

cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este 

de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic . 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna senator Nicoleta 

Pauliuc, în calitate de inițiator și domnul Aurel George Mohan, secretar de 

stat în Ministerul Sănătății. 

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

lege în ședința din data de 16 mai 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare în forma 

Senatului a proiectului de Lege. 

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 

aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-

MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul 

tuberculozei În România" finanţat de Fondul Global de Luptă Împotriva 

HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 

2018-31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente 

bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH 

„Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul 

tuberculozei în România” (PLx. 252/2022)– sesizare în comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci.    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare 

acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 

Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate 

privind controlul tuberculozei în România” finanţat de Fondul global de 

luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, aprobat pentru perioada 

1 octombrie 2018-31 martie 2023, şi abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2020. De asemenea, se constituie cadrul legal specific 

prin care să se pună în aplicare principiul de bază al finanţatorului ca 
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achiziţia sau importul de bunuri şi servicii din fondurile aferente granturilor 

să fie exceptată de la taxarea din ţările gazdă, inclusiv taxa pe valoarea 

adăugată.  

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

de lege în ședința din data de 9 mai 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în 

forma Senatului a proiectului de Lege. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.75 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 206/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.75 din Legea nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, 

potrivit expunerii de motive, adaptarea legislaţiei la nevoile curente ale 

comunităţilor locale, prin crearea unei soluţii legislative care să încurajeze 

cabinetele de medicină de familie să deschidă puncte secundare şi în alte 

unităţi administrative în care există deja un cabinet medical dacă autorităţile 

locale consideră că este oportun din punct de vedere al interesului social 

local.  

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

lege în ședința din data de 11 aprilie 2022. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 

domnul Aurel George Mohan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, 

domnul deputat Ioan Cupșa și domnul Vasile Aurel Căuș, inițiatori. 

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 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.98 alin.(2) 

al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului (PLx. 207/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.98 

alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, în sensul 

incriminării faptelor constând în îngroparea, arderea sau incendierea 

deşeurilor, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea 

umană, animală sau vegetală.  

 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. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al clădirilor (Plx. 301/2022). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Măsurile propuse vizează, 

printre altele: definirea claselor de risc seismic în concordanţă cu 

reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică Partea a III-a – Prevederi 

pentru evaluarea seismică a clădirilor existenteˮ, introducerea, pe lângă 

prevederile referitoare la expertizarea tehnică a clădirilor cu destinaţia de 

unităţi sau instituţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţi didactice, 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, şi prevederi pentru clădirile cu 

destinaţia de spital, policlinică sau dispensar policlinic, introducerea 

evaluării vizuale rapide ca etapă premergătoare realizării expertizei tehnice, 

în scopul obţinerii unei imagini de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea 

seismică a fondului construit, pentru a caracteriza tipurile reprezentative de 

clădiri şi a facilita prioritizarea intervenţiilor în cadrul diferitelor programe, 

introducerea obligativităţii autorităţilor administraţiei publice locale de a 

transmite, către MDLPA, rapoartele anuale privind acţiunile întreprinse 

pentru reducerea riscului seismic al clădirilor existente, finanţării acţiunilor 

de reducere a riscului seismic de la bugetul de stat la clădirile multietajate cu 

destinaţia principală de locuinţă, precum şi la clădirile aflate în proprietatea 

sau administrarea autorităţiilor şi instituţiilor administraţiei publice centarel 

sau locale, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic 

RsI sau RSII, finanţarea nerambursabilă de la bugetul de stat, inculsiv 

finanţarea acordată pentru persoanele juridice, proprietari de imobile cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă, acordată în baza unei scheme de ajutor de 

stat, care se va aproba prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice 

şi administraţiei. 

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

lege  în ședința din data de 23 mai 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbateri asupra  COMUNICĂRII A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN ȘI CONSILIU - Un spaţiu european al datelor privind 

sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul 

cetăţenilor, al pacienţilor şi al inovării. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea  proiectului de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 

 În ziua de 9 iunie 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 


