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          La lucrările comisiei din ziua de 19 septembrie 2022, sunt prezenți 21 

deputați din totalul de 27 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

La dezbateri a participat in calitate de invitat domnul Raed Arafat -  

secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne. 

          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.69/2021 pentru suspendarea aplicării 

prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist 

operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă 

publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. (PLx. 355/2021).  

 2.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea 

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

(Plx. 459/2022). 

   3.  Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind alocarea a 

15% din sumele provenite din vânzarea certificatelor de carbon în sistemul 

medical de stat existent în judeţele din care au fost cumpărate aceste 

certificate prin modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.115/2011 (Plx. 436/2022).   

4.  Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe (Plx. 386/2022).   

5.  Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind etichetarea 

nutriţională voluntară Nutri-Score (Plx. 413/2022).  

6.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015 (PLx. 381/2022).  

7.  Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx. 495/2021).  
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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.69/2021 pentru suspendarea aplicării 

prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist 

operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă 

publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. (PLx. 355/2021).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea aplicării 

prevederilor Legii nr.5/2021, până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv.  

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

lege în ședința din data de 14 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

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

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului  (Plx. 

459/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005, în scopul garantării unei 

mai bune protecţii a persoanelor şi a bunurilor împotriva consecinţelor 

arderilor miriştilor, stufului, tufărişului şi vegetaţiei ierboase. 

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

lege în ședința din data de 1 septembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind alocarea a 15% din 

sumele provenite din vânzarea certificatelor de carbon în sistemul medical 

de stat existent în judeţele din care au fost cumpărate aceste certificate prin 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.115/2011 (Plx. 

436/2022).     

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011. Iniţiativa 

vizează alocarea a 15% din sumele provenite din vânzarea certificatelor de 

carbon în sistemul medical de stat existent în judeţele din care au fost 

cumpărate aceste certificate, aceste sume făcându-se venit la Ministerul 

Sănătăţii sau la consiliul judeţean, după caz.  

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

legislativă în ședința din data de 27 iunie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe (Plx. 386/2022).    
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.152/1998. Astfel, se preconizează posibilitatea de prelungire a 

contractului de închiriere a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, 

inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor 

specialişti din învăţământ sau sănătate, pe perioade de câte cinci ani, iar nu 

de un an, cum este în prezent. Totodată, se propune eliminarea condiţiei 

consemnării în cartea funciară a interdicţiei de vânzare, dacă achiziţionarea 

locuinţei s-a făcut după minimum 6 ani de la data încheierii contractului de 

închiriere.  

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

legislativă în ședința din data de 14 iunie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind etichetarea nutriţională 

voluntară Nutri-Score (Plx. 413/2022).   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

juridic pentru utilizarea voluntară a etichetării Nutri-Score de către 

producătorii români, în vederea îmbunătăţirii nivelului de informare a 

consumatorului asupra produselor alimentare.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii privind Codul fiscal nr.227/2015 (PLx. 381/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.68, 76, 

78 şi 142 din Legea nr.227/2015, în sensul includerii în limita echivalentului 

în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană, a unui pachet de servicii 

mixte, compuse din servicii medicale şi dreptul de utilizare a facilităţilor 

sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de 

întreţinere, profilactiv sau terapeutic, furnizate sub formă de abonament.  

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

lege în ședința din data de 14 iunie 2022. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei şi sunt redate în anexa care 

face parte integrantă din aviz. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamente admise. 

 

 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 

495/2021).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit 
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expunerii de motive, atenţionarea utilizatorilor de produse farmaceutice cu 

privire la necesitatea returnării medicamentelor expirate în farmacii, pentru 

eliminarea corespunzătoare a acestora. 

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 pentru sănătate şi 

familie, au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de 

înlocuire prin care se propune adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte integrantă din raport. 

 

 

 În zilele de 20, 21 și 22 septembrie 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 


