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PROCES VERBAL  
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          La lucrările comisiei din ziua de 31 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 pentru 

completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  (PLx. 376/2021).  

 2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea 

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

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 

precum şi pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul 

minim de incluziune (PLx.615/2022). 

   3.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte 

măsuri financiar-fiscale (PLx. 628/2022). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PLx. 618/2022).  

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (Plx. 643/2022).  

6. COM (2022) 489 - Propunere de DIRECTIVĂ A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a 

Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de expunerea la azbest la locul de muncă.  
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.187 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx. 376/2021).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul stabilirii unor cerinţe pe care trebuie 

să le îndeplinească membrii consiliilor de administraţie ale spitalelor 

publice.  

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

lege în ședința din data de 14 septembrie 2021. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea discuțiilor asupra proiectului de lege pentru 

o ședință ulterioară.   

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot 

de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 300 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea 

art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 

(PLx.615/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 precum şi modificarea 

art.97 din Legea nr.196/2016. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează 

odată cu începerea noului an şcolar 2022-2023, suplimentarea cu 50 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar, beneficiare ale programului-pilot, 

numărul total al acestora majorându-se la 350.  

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

lege în ședința din data de 12 octombrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-

fiscale (PLx. 628/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015, abrogarea Legii nr.170/2016, precum şi 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002. Potrivit 

expunerii de motive proiectul vizează, printre altele, extinderea facilităţii 

privind scutirea de impozit a profitului investit şi pentru investiţiile în active 

utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând 

retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a dezvolta noi 
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capacităţi de producţie, şi de a le moderniza pe cele existente, reglementarea 

regimului fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică română 

unei alte persoane juridice române/persoane juridice rezidente într-un alt stat 

membru al UE precum şi a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.  

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

lege în ședința din data de 12 octombrie 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 proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 618/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010, în sensul completării listelor de locuri de 

muncă în condiţii speciale cu noi locuri de muncă, în scopul înlăturării unor 

inechităţi.  

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

lege în ședința din data de 10 octombrie 2022. 

La dezbateri a participat domnul deputat Ilie Toma, în calitate de 

inițiator. 

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 propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.2 

şi a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (Plx. 643/2022).   

Proiectul de Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea anexelor nr.2 şi 3 din Legea nr.263/2010, în sensul completării 

listelor de locuri de muncă în condiţii speciale cu noi locuri de muncă, în 

vederea înlăturării unor inechităţi.  

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

legislativă în ședința din data de 10 octombrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislativă. 

 

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

dezbateri asupra Propunerii de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/148/CE 

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 

azbest la locul de muncă. 

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

europene.   

 

În zilele de 1, 2 și 3 noiembrie 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 


