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          La lucrările comisiei din ziua de 27 septembrie 2022, sunt prezenți 20 

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 

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

sănătăţiii (PLx. 513/2017).  

 2.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrelor de naşteri pe teritoriul 

României (Plx. 570/2021). 

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

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

sănătăţii (PLx. 62/2021).   

4.  Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 

417/2022).   

5.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PLx. 

456/2022).   

6.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru 

acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii 

destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea 

refacerii capacităţii de rezilienţă (PLx. 480/2022).  

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra 

aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 

octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 (PLx. 

484/2022).   
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La primul punct 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 sănătăţiii (PLx. 

513/2017).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul instituirii posibilităţii pentru spitale, 

de a accesa fonduri europene în vederea finanţării activităţii acestora, 

precum şi al introducerii conceptului de serviciu public de interes economic 

general şi al compensării costurilor ocazionate de prestarea acestui serviciu 

de către spitale, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de 

stat.  

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 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Centrelor de naşteri pe teritoriul României (Plx. 

570/2021).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal pentru înfiinţarea Centrelor de naşteri pe teritoriul României, precum şi 

stabilirea condiţiilor de organizare şi funcţionare a acestora.  

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

legislativă în ședința din data de 15 noiembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative.   

 

La punctul 3 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. 

62/2021).    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006. Intervenţia legislativă vizează, potrivit 

expunerii de motive, încadrarea creşterii natalităţii în programele naţionale 

de sănătate, precum şi reducerea costurilor cu privire la un pachet minimal 

medical care să conducă la urmărirea optimă a unei sarcini pre şi post natal.  

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

lege în ședința din data de 28 decembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege cu amendamente 

respinse care se regăsesc în anexa  raportului. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 417/2022).    
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.49 din Legea nr.1/2011 cu un nou alineat, alin.(5), potrivit căruia unităţile 

de învăţământ special pot fi şi centre de resurse şi asistenţă educaţională 

pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în 

învăţământul de masă.  

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 proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PLx. 456/2022).    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.135/2010. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează asigurarea unui 

cadru de audiere sigur pentru copil, persoană vătămată sau martor, fără a se 

aduce vreo atingere integrităţii psiho-emoţionale a acestuia şi pentru a evita 

o posibilă retraumatizare a sa.  

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

lege în ședința din data de 29 iunie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de 

granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate 

capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii 

capacităţii de rezilienţă (PLx. 480/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

de sprijin sub formă de granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de 

prestare de servicii şi granturi pentru investiţii necesare retehnologizării, cu 

respectarea prevederilor europene în domeniul ajutorului de stat şi de 

minimis. Astfel, prin proiect se propune reglementarea cadrului procedural 

de acordare a ajutorului de stat şi de minimis sub formă de granturi pentru 

IMM-uri şi entităţi economice asimilate acestora, cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile.  

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

lege în ședința din data de 19 septembrie 2022. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale 

răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care 

România a aderat prin Legea nr.100/1992 (PLx. 484/2022).   
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra 

aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 

octombrie 1980. Prin proiectul de act normativ se aduc clarificări în privinţa 

autorităţilor implicate în procedura de înapoiere, respectiv a exercitării 

dreptului de vizitare. Astfel, se precizează că ajutorul judiciar gratuit, sub 

forma unui avocet, este acordat numai de Baroul Bucureşti. De asemenea, în 

faza executării silite, instanţa competentă să acorde ajutorul public judiciar 

este instanţa de executare. Pentru cererile privind privind exercitarea 

dreptului de vizitare prin deplasarea minorului în afara teritoriului României 

formulate în aplicarea art.21 din Convenţie, competenţa este stabilită potrivit 

dreptului comun. Cu caracter de noutate este dispoziţia privind audierea 

minorului. Astfel, în cauzele având ca obiect soluţionarea cererilor de 

înapoiere a unui copil aflat pe teritoriul României, copilul are dreptul de a fi 

ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. 

Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 

ani, dacă instanţa consideră acest lucru necesar pentru soluţionarea cauzei. 

Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi 

orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi 

informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta, dacă este 

respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte. 

Orice copil poate cere să fie ascultat. Respingerea cererii de către instanţă 

trebuie motivată. Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în 

raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate. Un alt element de noutate este 

posibilitatea instanţei de a lua lua prin încheiere măsuri pentru asigurarea 

contactului între copil şi persoana care solicită înapoierea copilului, ţinând 

seama de interesul superior al copilului. Totodată, prin proiectul de lege se 

urmăreşte înlăturarea unor dispoziţii rămase din forma iniţială a legii şi care 

din practică s-au dovedit inaplicabile în raport cu atribuţiile Ministerului 

Justiţiei în calitate de autoritate centrală desemnată după modificarea din 

anul 2014.  

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

lege în ședința din data de 14 septembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

 

 În zilele de 26, 28 și 29 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 


