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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 24-27 octombrie 2022 

 

 

          La lucrările comisiei din ziua de 24 octombrie 2022, sunt prezenți 24 

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 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor altor măsuri în domeniul 

sănătăţii– sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci (PLx. 

537/2022). 

 

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

Ordonanţei Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 

centrele de permanenţă (PLx.558/2022).  

 

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

Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 

nr.487/2002  (PLx. 563/2022).   

 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea 

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

(PLx. 572/2022).  

 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.121/2022 privind stabilirea unor 
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măsuri de punere la dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru 

modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de 

îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor (PLx. 574/2022).  

 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri 

pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea 

infrastructurii de management integrat al deşeurilor, proiectele privind 

îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în 

infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri externe nerambursabile, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx. 575/2022). 

 

7. COM(2022) 474 - Propunere de RECOMANDARE A 

CONSILIULUI privind consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O 

nouă abordare a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului care o 

înlocuieşte pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului.  

 

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

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

Guvernului nr.37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, precum şi stabilirea unor altor măsuri în domeniul sănătăţii– sesizare 

în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci (PLx. 537/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

şi clarificări ale cadrului legal din sistemul de sănătate cu scopul 

îmbunătăţirii activităţii şi a managementului din acest domeniu. În acest 

sens, documentul creează cadrul legal pentru desemnarea Institutului 

Naţional de Sănătate Publică ca unitate sanitară clinică fără paturi, care 

asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a reţelei de sănătate publică, 

supraveghează starea de sănătate a populaţiei, bolile transmisibile şi 

netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară, 

elaborează metodologii, instrumente şi indicatori de monitorizare şi evaluare 

a stării de sănătate, a serviciilor şi programelor de sănătate publică şi asigură 

un sistem informaţional integrat pentru managementul sănătăţii publice. De 

asemenea, se creează posibilitatea ca, în situaţiile de risc biologic şi 

epidemiologic, Ministerul Sănătăţii să poată dispune organizarea la nivelul 

unităţilor sanitare, a farmaciilor comunitare/oficinelor comunitare rurale sau 

în cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 

a unor centre care furnizează servicii de vaccinare, de diagnostic, evaluare şi 

tratament. De asemenea, sunt vizate situaţiile în care se asigură finanţarea 

cheltuielilor cu medicamentele din bugetul Ministerului Sănătăţii şi se 

clarifică modul de decontare a medicamentelor pentru bolnavii care sunt 

eligibili la tratament în străinătate. Se stabileşte modificarea pachetul 

minimal de servicii care se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de 

asigurat, prin completarea cu servicii medicale de asistenţă medicală 
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primară. Pentru a putea beneficia de aceste noi servicii medicale în asistenţa 

medicală primară cuprinse în pachetul minimal de servicii, persoanele care 

nu fac dovada calităţii de asigurat vor avea obligaţia să se înscrie pe lista 

unui medic de familie. Fondurile necesare pentru plata acestor noi servicii 

medicale vor fi suportate prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  

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

lege în ședința din data de 21 septembrie 2021. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente admise 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 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 privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 

privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă (PLx.558/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2004. Intervenţiile legislative vizează modul de 

stabilire a zonelor în care se înfiinţează centrele de permanenţă, respectiv 

aprobarea criteriilor prin notă de aprobare semnată de ministrul sănătăţii, cu 

privire la mediul rural se instituie asigurarea continuităţii asistenţei medicale 

primare prin centrele de permanenţă prin constiturea echipelor medicale de 

minim 5 medici, în cazurile în care nu se pot constitui echipele formate de 

minim 7 medici şi 7 asistenţi medicali, desfăşurarea activităţii centrelor de 

permanenţă doar în sedii fixe, crearea cadrului legal şi pentru înfiinţarea şi 

desfiinţarea centrelor de permananţă, stabilirea sancţiunilor în cazul 

constatării abaterilor de la normele de funcţionare, eliminarea prevederilor 

legate de centrele mobile şi reorganizarea acestora în centre de permanenţă 

fixe, realizarea activităţilor de vaccinare împotriva COVID 19 în cadrul 

centrelor de permanenţă.  

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, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat.  

 

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

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

sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002  

(PLx. 563/2022).    
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.487/2002, propunându-se instituirea Programului 

„Săptămâna conştientizării depresiei postpartumˮ, perioadă ce va fi marcată 

în fiecare an cu o săptămână înainte de data de 1 octombrie - Ziua 

Europeană de combatere a depresiei (European Depression Day). Săptămâna 

conştientizării depresiei postpartum are ca scop prevenirea, identificarea şi 

gestionarea tulburărilor de sănătate mentală perinatală/postnatală, prin 

organizarea unor ample campanii de educare a populaţiei în ansamblu, de 

educare a persoanelor dintr~o anumită populaţie şi de promovare a 

metodelor de bune practici pentru creşterea gradului de conştientizare şi 

atenţie în rândul acestora, dar şi pentru determinarea comunităţilor de a-şi 

construi propriile strategii de susţinere.  

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 pentru sănătate și 

familie  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 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 

elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PLx. 

572/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea continuării 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 

elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Astfel, în anul 

şcolar 2022-2023, pe perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor şi 

elevilor din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în 

continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar 

constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei 

valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Limita 

valorică zilnică de 15 lei/beneficiar cuprinde preţul produselor, cheltuielile 

de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz. Pentru 

menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor, se vor distribui numai produse 

alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi 

pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.  

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

lege în ședința din data de 3 octombrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la 

dispoziţie pe piaţă a unor produse fertilizante şi pentru modificarea Legii 

nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al 

îngrăşămintelor (PLx. 574/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea normelor 

privind punerea la dispoziţie pe piaţă a următoarelor produse fertilizante: 

produse fertilizante care nu deţin marcaj CE, produse fertilizante care deţin 

marcaj CE, produse fertilizante testate şi autorizate în spaţiul Uniunii 

Europene, produse fertilizante autorizate în condiţiile pedoclimatice din 

România, îngrăşămintele, amelioratorii de sol şi nutrienţii. Măsurile vor 

conduce la posibilitatea comercializării produselor fertilizate pe teritoriul 

României în acord cu noua legislaţie europeană în vigoare, precum şi vor 

asigura trasabilitatea produselor fertilizante comercializate în România şi, 

totodată, vor proteja producătorii agricoli în vederea utilizării de produse de 

calitate şi cu eficienţă agronomică.  

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

lege în ședința din data de 3 octombrie 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.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 

infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de 

management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea 

sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri 

spitaliceşti, finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative (PLx. 575/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

care să permită derularea fără întrerupere a proiectelor de infrastructură de 

transport şi de dezvoltare a infrastructurii de management integrat al 

deşeurilor finanţate din fonduri europene. Ministerul Investiţiilor şi 

Proiectelor Europene exercită calitatea de coordonator pentru gestionarea şi 

coordonarea fondurilor externe nerambursabile alocate României, calitate în 

care are obligaţia creării cadrului legal orizontal necesar pentru 

implementarea acestor proiecte. Proiectele în pregătire de infrastructură de 

transport, cele de dezvoltare a infrastructurii de management integrat al 

deşeurilor şi proiectele privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc au 

prevăzută finanţarea pentru perioada de programare 2021-2027 în Programul 

Transport (PT), respectiv Programul Dezvoltare Durabilă, parte din politica 

de coeziune pentru următoarea perioadă de programare, iar până la acest 

moment acordul de parteneriat a fost aprobat de Comisia Europeană. În mod 

specific, se prevede posibilitatea introducerii în bugetul Ministerului 
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Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor 

Europene a creditelor de angajament si bugetare necesare proiectelor din 

cadrul Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă şi 

Programului de Sănătate. De asemenea, se permite desfăşurarea activităţilor 

aferente autorităţilor de management, şi anume, evaluare, contractare, 

acordare de avize de principiu, monitorizare, autorizare de cheltuieli si 

efectuare de plăţi pentru priorităţile de finanţare incluse în cadrul 

Programului de Transport şi Programului Dezvoltare Durabilă. Ulterior 

aprobării Programului de Transport, Programului Dezvoltare Durabilă şi 

Programului de Sănătate proiectele vor fi reevaluate pe cadrul legal şi 

procedural aferente acestuia cu adiţionarea modificărilor rezultate, dacă este 

cazul. Cheltuielile efectuate până la aprobarea Programului de Transport, 

Programului Dezvoltare Durabilă şi Programului de Sănătate vor fi solicitate 

la rambursare Comisiei Europene după aprobarea formală a acestora.  

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

lege în ședința din data de 3 octombrie 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 

dezbateri asupra Propunerii de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind 

consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O nouă abordare a UE 

privind screeningul pentru depistarea cancerului care o înlocuieşte pe cea din 

Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului.  

 Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea  proiectului de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene.   

 

În zilele de 25, 26 și 27 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 


