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          La lucrările comisiei din ziua de 18 septembrie 2022, sunt prezenți 23 

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 Aurel Mohan – secretar 

de stat la Ministerul Sănătății. 

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

de zi: 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor 

măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul 

evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii 

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

farmaciei nr.266/2008 – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci (PLx. 187/2021).  

 

 2. Dezbateri, în fond, asupra reexaminării Legii privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

(PLx.484/2021/2022).  
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   3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PLx. 

559/2022).   

 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind reglementarea 

tichetelor sociale pe suport electronic (PLx. 561/2022).  

 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri 

necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor 

mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea 

refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor (PLx. 

518/2022).  

 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PLx. 

519/2022).  

 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PLx.520/2022).  

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data 

de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru 

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

sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci (PLx. 187/2021).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2. Totodată, se preconizează abrogarea, începând cu 1 aprilie 2021, a 

art.251 alin.(3) şi (4) şi art.252 alin.(22) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020. De asemenea, se urmăreşte modificarea şi 
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completarea Legii nr.95/2006, precum şi modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008.  

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

lege în ședința din data de 4 mai 2021. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

transmis de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, prin care se propune 

adoptarea proiectului de lege. 

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

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra reexaminării Legii privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 

privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

(PLx.484/2021/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.134/2019. Intervenţiile legislative vizează completarea 

domeniului de activitate cu activităţile privind autorizarea investigaţiilor 

clinice pentru dispozitive medicale, evaluarea performanţei pentru 

dispozitive medicale de diagnostic in vitro, autorizarea studiilor clinice 

pentru medicamentele de uz uman şi monitorizarea siguranţei 

medicamentelor de uz uman prin activitatea de farmacovigilenţă, precum şi 

clarificarea unor aspecte privind structura organizatorică.  

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

lege în ședința din data de 11 octombrie 2021. 

 În urma reanalizării textului legii în raport cu obiecţiile formulate în 

cererea de reexaminare, membrii comisiei au acceptat, în totalitate, obiecţiile 

formulate de Preşedintele României în cererea de reexaminare. 

În urma finalizării dezbaterilor, în temeiul art.140 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să înainteze un raport preliminar de adoptare a Legii cu modificări şi 

completări, în sensul cerut de Preşedinte în cererea de reexaminare, către 

Comisia pentru muncă și protecție socială.  

Amendamentele se regăsesc în anexa care face parte integrantă din 

raportul preliminar.   

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PLx. 559/2022).    
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.277/2010, în sensul dublării cuantumului alocaţiei, pentru toate categoriile 

de beneficiari.  

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

lege în ședința din data de 27 septembrie 2022. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind reglementarea tichetelor 

sociale pe suport electronic (PLx. 561/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

general de acordare şi emitere a tichetelor sociale pe suporţ electronic, ca 

instrument de plată a beneficiilor de asistenţă socială în sectorul public şi 

privat. 

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

lege în ședința din data de 27 septembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate 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.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea 

implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din 

Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile 

pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor (PLx. 518/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor 

mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea 

refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor. 

 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 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.114/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PLx. 519/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.196/2016. Potrivit expunerii de motive, proiectul 



 5 

vizează constituirea venitului minim de incluziune - VM1 - din două 

componente, respectiv prin consolidarea doar a venitului minim garantat şi a 

alocaţiei pentru susţinerea familiei, completarea prevederilor legii cu alte 

categorii de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete ale 

familiei/persoanei singure, admiterea în program a persoanelor vârstnice fără 

venituri şi fără susţinători legali care sunt îngrijite, pe perioadă 

nedeterminată, în centre rezidenţiale, actualizarea nivelurilor de venituri şi a 

cuantumurilor componentelor acordate.  

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 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

concediului paternal nr.210/1999 (PLx.520/2022).   

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea unor 

dispoziţii din Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viaţa profesională şi 

cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 

2010/18/UE a Consiliului. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează, 

printre altele: modificarea reglementărilor actuale în sensul acordării 

concediului paternal şi a indemnizaţiei aferente acestuia tuturor taţilor care 

au calitatea de salariat cu un contract de muncă sau un raport de muncă, 

încheiat conform legii şi eliminarea prevederilor care fac trimitere la 

calitatea de asigurat a titularului în cadrul sistemului asigurărilor sociale de 

stat, introducerea unei prevederi prin care se asimilează salariaţilor şi 

următoarele categorii de persoane: cu contracte din activitate sportivă, cu 

convenţii de muncă individuale (cooperaţiile), cu contract de mandate, cu 

contract de management, care desfăşoară activităţi ca urmare a unei funcţii 

de demnitate publică şi cu contracte de management şi de administrare, 

încheiate potrivit Legii nr.95/2006, extinderea duratei actuale a concediului 

paternal, de la 5 zile lucrătoare la 10 zile lucrătoare, completarea 

reglementărilor actuale privind interdicţia de concediere a salariatului pe 

perioada efectuării concediului paternal, introducerea de reglementări 

privind sancţiunile în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei naţionale 

care transpun prevederile directivei, reglementarea obligaţiei autorităţilor de 

informare, atât a salariaţilor, cât si a angajatorilor în cuprinsul actului 

normativ, cu definirea institutiei/institutiilor care vor realiza informarea si 

modalitatea de realizare.  

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

lege în ședința din data de 19 septembrie 2022. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

În zilele de 17, 19 și 20 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 


