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La lucrările comisiei din ziua de 15 iunie 2021 sunt prezenți 25 

deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 16 și 17 iunie 

2021 sunt prezenți 24 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 Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii 

de medic veterinar (PLx 446/2020/2021) - sesizare în comun cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și 

Comisia pentru constituționalitate.  

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri 

privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 573/2020) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 3.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 330/2018). 

4.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun (Plx 541/2018). 

 5.      Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea legii Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx 144/2021) – aviz către Comisia 

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

dezbateri, în fond, asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar 

(PLx 446/2020/2021) - sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru 

constituționalitate.  

Legea a fost trimisă spre reexaminare ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 846 din 18 noiembrie 2020, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 19 ianuarie 2021. 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998, intervenţiile legislative vizând alinierea legislaţiei naţionale din 

domeniu cu normele şi exigenţele europene în materie. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 16 iulie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea legii și transmiterea acestei soluții 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice și Comisiei pentru constituționalitate. 

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

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

de urgenţă a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate (PLx 573/2020) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea modului de acordare a 

certificatelor de concediu medical de care beneficiază persoanele asigurate 

în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru care a fost instituită 

măsura izolării, în condiţiile Legii nr.136/2020, precum şi a modului de 

determinare a cuantumului şi a sursei de finanţare a indemnizaţiilor de 

asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical 

pentru carantină sau izolare. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 septembrie 2020.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma Senatului. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.180 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 330/2018). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.180 din Legea nr.95/2006, în sensul stabilirii unor măsuri în vederea 

implementării mecanismului de feedback al pacientului. Astfel, se prevede 

că managerul spitalului răspunde de obţinerea de către personalul medical al 

unităţii sanitare a numărului de telefon mobil şi adresei de e-mail a tuturor 

pacienţilor externaţi şi de introducerea acestor date în foaia de observaţie 

clinică generală, cu excepţia refuzului expres al pacientului. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 16 mai 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun (Plx 541/2018). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.349/2002, în sensul interzicerii utilizării dispozitivelor electronice de tip 

„ţigaretă electronică” şi al dispozitivelor ce încălzesc tutunul fără a produce 

combustia amestecului în spaţiile publice închise şi în spaţiile închise de la 

locul de muncă. 

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

legislativă în ședința din data de 10 octombrie 2018.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea legii Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx 144/2021) – aviz către Comisia pentru 

învățământ.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011, în scopul înfiinţării disciplinei „Alimentaţie 

Sănătoasăˮ în învăţământul primar şi gimnazial. Această disciplină urmează 

a fi cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de învăţământ, fiind obligatorie 

pentru clasele I-IV şi pentru învăţământul gimnazial. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi întocmirea unui aviz negativ care va fi înaintat Comisiei 

pentru învățământ. 

 

 În ziua de joi, 17 iunie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


