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PROCES VERBAL  
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          La lucrările comisiei din ziua de 11 octombrie 2022, sunt prezenți 22 

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 doamna senator Nicoleta 

Pauliuc. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

   1.  Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru prevenirea 

şi combaterea cancerului (PLx. 530/2022).  

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea şi 

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

557/2021).  

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2022 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii în Sănătate – sesizare în comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii (PLx. 424/2022).   

4.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.95/2022 privind aprobarea 

programelor guvernamentale „StudentInvest" şi „FamilyStart", precum şi 

pentru modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului (PLx. 508/2022).  

5.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea şi 

implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi 

incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie 

temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative (PLx. 510/2022).  
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6.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2022 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 

aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru 

abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, 

precum şi a altor creanţe bugetare (PLx.511/2022).  

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

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

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială (PLx. 

362/2022). 

 

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

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

combaterea cancerului (PLx. 530/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Planul 

naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România. Potrivit 

proiectului, Planul se implementează pentru perioada 2023-2030 şi 

reprezintă principalul document de politică publică ce fundamentează 

măsurile de prevenire şi combatere a cancerului la nivel naţional. Planul 

naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România se actualizează 

în funcţie de rezultatele obţinute şi în acord cu direcţiile strategice din 

domeniul prevenirii şi combaterii cancerului stabilite de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii şi la nivelul Uniunii Europene. Conform proiectului, 

toţi cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau 

reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai 

Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi 

străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul 

garantat de stat, la serviciile de natură medicală, socială şi de susţinere 

psihologică cuprinse în Planul naţional de prevenire şi combatere a 

cancerului, după cum urmează: servicii medicale de prevenire, diagnostic şi 

tratament al cancerului, servicii de îngrijire, inclusiv îngrijiri palliative, 

servicii de psiho-oncologie, onconutriţie şi oncofertilitate, servicii sociale şi 

indemnizaţii lunare de hrană.  

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

lege în ședința din data de 21 septembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților, un raport 

de adoptare a proiectului de lege pentru prevenirea și combaterea cancerului, 

cu  amendamente admise. 

 

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

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

Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 557/2021).   
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, propunându-se în principal: introducerea de 

noi criterii de formare iniţială şi de ocupare a posturilor prin concurs pentru 

toate categoriile de funcţii de conducere: manageri, directori executivi şi 

directori executivi adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a 

Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori 

medicali, medic-şef, se introduce noţiunea de criterii de calitate aferente 

programelor de formare, elaborate de către OMS în programul de asistenţă 

tehnică din PNRR, înfiinţarea unui Institut Naţional de Management al 

Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, ca instituţie publică 

cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin 

reorganizarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează, INMSS va 

fi finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, iar 

coordonarea academică se va stabili prin hotărâre a Guvernului. 

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

lege în ședința din data de 28 septembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei 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 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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

de urgenţã a Guvernului nr.76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în 

Sănătate – sesizare în comun cu Comisia pentru industrii și servicii (PLx. 

424/2022).    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în 

Sănătate (ANDIS) ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 

instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 

Sănătăţii, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii. Rolul ANDIS este de a dezvolta infrastructura de sănătate, prin 

pregătirea, implementarea şi finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii 

de importanţă considerabilă în infrastructura de sănătate.  

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

lege în ședința din data de 27 iunie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  

proiectului de Lege, cu amendamente admise, redate în anexa care face parte 

integrantă din  raport. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.95/2022 privind aprobarea programelor 

guvernamentale „StudentInvest" şi „FamilyStart", precum şi pentru 

modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PLx. 508/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea programelor 

guvernamentale de creditare „Studentinvest" şi „FamilyStart" precum şi 

modificarea alin.(1) al art.128 din Legea nr.272/2004, în sensul majorării 

alocaţiei lunare de plasament de la 1.20 ISR la 1.808 ISR. De asemenea, se 

stabileşte alocaţia de hrană pentru copiii din serviciile de tip rezidenţial la 22 

de lei pe zi şi bani de nevoi personale în cuantum de 150 de lei pe lună, 

asigurându-se astfel cadrul necesar garantării unui nivel de viaţă decent 

pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, pentru care menţinerea 

alături de familiile naturale nu a fost posibilă, iar statul român a devenit 

singurul responsabil de creşterea şi îngrijirea acestora.  

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 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea şi implementarea 

Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor 

strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx. 

510/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

necesar pentru asigurarea unui pachet integrat de măsuri de protecţie în 

domeniul sănătăţii, educaţiei, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile şi 

al copiilor şi tinerilor pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare 

de protecţie temporară în România.  

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 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente 

reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile 

de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi 

a altor creanţe bugetare (PLx.511/2022).   
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat atât a sumelor aferente 

reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 

conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, cât şi a altor 

creanţe bugetare. 

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 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

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

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

Comisia pentru muncă și protecție socială (PLx. 362/2022).  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.95/2006, preconizându-se ca, perioada în care cabinetul medical 

individual a furnizat servicii medicale şi conexe actului medical, respectiv 

servicii medico-dentare, să constituie pentru titularul cabinetului, experienţă 

profesională de medic, respectiv experienţă profesională de medic 

stomatolog şi să fie asimilată vechimii în muncă în anumite condiţii.  

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

lege în ședința din data de 8 iunie 2022. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială, 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. 

 

 În zilele de 10, 12 și 13 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 


