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          La lucrările comisiei din ziua de 4 octombrie 2022, sunt prezenți 22 

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 Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – 

sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități (PLx. 

382/2022).  

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

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

sănătăţii (PLx. 233/2021). 

   3.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea 

şi completarea Legii 122/2006 privind azilul în România (PLx. 468/2022).   

 4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru încurajarea 

unui stil de viaţă activ şi sănătos prin modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx. 476/2022).  

 5.   Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (Plx. 487/2022). 

 

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

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

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – sesizare în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină și imunități (PLx. 382/2022).   

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.95/2006, în sensul unificării jurisprudenţei în privinţa competenţei de 
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soluţionare a acţiunilor întemeiate pe malparxisul medical, competenţa de 

soluţionare a acestor litigii urmând să revină tribunalului, şi nu judecătoriei, 

cum este prevăzut în prezent.  

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

lege în ședința din data de 15 iunie 2022. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente transmis de Comisia juridică, de disciplină și imunități, 

prin care se propune adoptarea proiectului de lege. 

Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Amendamentele se regăsesc în 

anexa raportului întocmit de cele două comisii.  

 

La punctul 2 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. 

233/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, intervenţiile legislative vizând cadrul general 

referitor la situaţiile în care medicii vor putea să asigure asistenţă medicală 

în afara specialităţii pe perioada instituirii stării de urgenţă sau a stării de 

alertă.  

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

lege în ședința din data de 25 mai 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii 122/2006 privind azilul în România (PLx. 468/2022).    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.122/2006, cu un nou articol, art.203. Potrivit expunerii de motive 

Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziţie o platformă digitală de 

informare şi de raportare, accesibilă persoanelor strămutate, indiferent dacă 

s-au constituit sau nu ca solicitanţi de azil, conform definiţei date lege. Prin 

intermediul acestei platforme, persoanele strămutate ajunse pe teritoriul ţării 

noastre din zone de conflict vor putea să introducă date de contact, adresele 

la care au fost cazate, numărul autovehiculelor care le transportă sau orice 

alte informaţii necesare pentru facilitarea siguranţei şi a trasabilităţii lor, cât 

timp se află pe teritoriul României. Măsurile institute sunt de natură a crea 

un spaţiu mai sigur pentru persoanele strămutate aflate pe teritoriul 

României, prin crearea cadrului legal pentru o protejare mai eficientă a 

acestora împotriva riscului de exploatare sau traficare, prin instituirea 
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interdicţiei de a transporta/caza persoane strămutate de către persoane aflate 

în Registrul reglementat prin Legea nr.118/2019, precum şi de către 

persoane condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru 

savârşirea cu intenţie de infracţiuni contra vieţii, contra libertăţii persoanei 

sau infraţiunii de sclavie dacă nu a intervenit reabilitarea. Totodată, se 

instituie în sarcina organelor teritoriale din subordinea MAI obligaţia de 

informare a persoanelor strămutate privind riscurile asociate acceptării 

serviciilor de transport şi/sau cazare de la persoane fizice necunoscute şi 

privind posibilitatea folosirii platformei digitale, precum şi obligaăţia în 

sarcina DGASPC-urilor să realizeze anchete sociale sau vizite la locurile de 

găzduire declarate în platforma digitală.  

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

lege în ședința din data de 6 septembrie 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 propunerii legislative pentru încurajarea unui stil de 

viaţă activ şi sănătos prin modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (Plx. 476/2022).   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.227/2015. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează instituirea 

posibilităţii deductibilităţii fiscale a abonamentelor pentru facilităţile 

specifice practicării sportului şi educaţiei fizice în scop de întreţinere, 

profilactic sau terapeutic în limită de 400 euro anual. 

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

legislativă în ședința din data de 6 septembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului (Plx. 487/2022).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004, astfel încât, în ultimul an în care se află în 

sistemul de protecţie specială tinerii să fie sprijiniţi în căutarea unui loc de 

muncă şi a unui loc de cazare, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, iar la ieşirea din sistemul de protecţie specială, cu 

acordul lor, să fie monitorizaţi pe o perioadă de 2 ani şi să beneficieze de o 

indemnizaţie care se acordă o singură dată, al cărei cuantum reprezintă de 

trei ori valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 12 septembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

 

 În zilele de 3, 5 și 6 octombrie 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 


