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          La lucrările comisiei din ziua de 15 noiembrie 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 

Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială (PLx. 590/2019). 

  

 2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx.139/2019).  

 

   3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

copilului (PLx. 698/2022). 

 

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind acordarea unui 

tichet social pentru îngrijirea nou-născuţilor (Plx. 673/2022).  

 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind unele măsuri 

pentru continuarea activităţii pe funcţii de execuţie de către persoanele care 

îndeplinesc condiţiile de pensionare (Plx. 703/2022).  

 

6. JOIN (2022) 53 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU Planul de acţiune pentru 

tineret în cadrul acţiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027 

ionut.ceusan
conform cu originalul
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Promovarea participării şi a capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea 

externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate şi pace.   

 

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

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

de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială (PLx. 590/2019).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.12 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în sensul ca indemnizaţia 

de concediu medical impus de incapacitatea temporară de muncă să fie 

achitată integral, din prima zi de concediu medical, din Fondul 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 octombrie 2019. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

respingere transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială, prin care 

se propune respingerea proiectului de lege. 

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

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi.   

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx.139/2019).   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(2) al art.391 din Legea nr.95/2006, în vederea reducerii vârstei standard 

de pensionarea a medicilor, cu luarea în considerare a orelor de muncă 

efectuate de către aceştia în gărzile suplimentare.  

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

legislativă în ședința din data de 11 martie 2019. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative.   

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

(PLx. 698/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor dispoziţii din Legea nr.272/2004. Potrivit expunerii de 

motive, demersul legislativ vizează definirea noţiunii de înstrăinare 

părintească, stabilirea modalităţilor în care aceasta poate fi constatată, 

efectele juridice ale constatării existenţei înstrăinării părinteşti, urmând a fi 

instituite măsuri în contextul creşterii numărului de dispute judiciare între 

părinţi cu privire la exercitarea în comun a autorităţii părinteşti, cu privire la 
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modalitatea de păstrare a relaţiilor personale între copii şi părintele cu care 

aceştia nu locuiesc în mod constant, precum şi cu privire la stabilirea 

modului în care fiecare dintre părinţi va contribui la cheltuielile de creştere 

şi educare ale copilului.  

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

lege în ședința din data de 31 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 avizarea propunerii legislative privind acordarea unui 

tichet social pentru îngrijirea nou-născuţilor (Plx. 673/2022).   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

condiţiilor generale privind acordarea unui tichet social pentru achiziţionarea 

de produse necesare îngrijirii nou-născuţilor. Potrivit iniţiativei, se acordă, 

pentru fiecare copil nou-născut pe teritoriul României, un tichet social pe 

suport fizic, în cuantum de 1000 lei, destinat achiziţiei de hrană pentru 

bebeluşi, articole vestimentare, de lenjerie şi de produse dermato-cosmetice. 

Tichetul va fi acordat o singură dată de către autorităţile administraţiei 

publice locale de la domiciliul beneficiarului, la cererea oricăruia dintre 

părinţi, în momentul eliberării certificatului de naştere, prin structura de 

specialitate care eliberează acest certificat.  

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

legislativă în ședința din data de 19 octombrie 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 privind unele măsuri pentru 

continuarea activităţii pe funcţii de execuţie de către persoanele care 

îndeplinesc condiţiile de pensionare (Plx. 703/2022).   

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea posibilităţii, pentru 

persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi îşi desfăşoară 

activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de 

serviciu, de a continua activitatea ocupând exclusiv o funcţie de execuţie.  

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

legislativă în ședința din data de 31 octombrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.  

   

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

dezbateri asupra COMUNICĂRII COMUNE CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN ŞI CONSILIU Planul de acţiune pentru tineret în cadrul 

acţiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027 Promovarea participării şi 
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a capacitării semnificative a tinerilor în acţiunea externă a UE pentru 

dezvoltare durabilă, egalitate şi pace.    

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

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

europene.   

 

În zilele de 16 și 17 noiembrie 2022, Comisia pentru sănătate și 

familie a avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra 

inițiativelor legislative aflate în portofoliul comisiei. 

 

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 


