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          La lucrările comisiei din ziua de 21 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 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art.IV 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor 

măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 

modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor 

termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – 

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

681/2022).  

  

 2. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor 

condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin 

intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de 

coeziune socială (Plx. 586/2022).   

 

   3. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată (Plx. 667/2022).  

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art.IV din 

ionut.ceusan
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor 

măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 

modificarea şi completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor 

termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – 

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

681/2022).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea 

aplicabilităţii art.XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2022, 

respectiv contractarea de către casele de asigurări de sănătate a sumelor 

alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii 

medicale spitaliceşti, având în vedere faptul că la nivelul CNAS se reţin 

cotele prevăzute de lege, pentru a asigura o gestionare eficientă a sumelor 

alocate în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

pentru acest domeniu de asistenţă medicală, şi decontarea, fără a mai fi 

necesară o regularizare trimestrială, astfel încât să se asigure accesul 

neîntrerupt al asiguraţilor la servicii medicale, precum şi pentru situaţii 

neprevăzute care pot apărea în actualul context pandemic.  

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

lege în ședința din data de 24 octombrie 2022. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat.   

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor 

condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin 

intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de 

coeziune socială (Plx. 586/2022).    

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.227/2015, în scopul reducerii progresive a impozitelor şi taxelor 

aplicate persoanelor care au în întreţinere copii, a reducerii riscului de 

sărăcire a familiilor numeroase şi pentru încurajarea dobândirii de terenuri 

destinate locuirii sau activităţilor economice.  

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

legislativă în ședința din data de 5 octombrie 2022. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.   

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată (Plx. 667/2022).   
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.154 alin.(1) din Legea nr.227/2015, precum şi a art.224 alin.(1) din Legea 

nr.95/2006. Astfel, este avută în vedere exceptarea de la obligaţia plăţii 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care 

realizează venituri din activităţi independente ca membri ai unei 

întreprinderi familiale, acestea urmând a beneficia de asigurare fără plata 

contribuţiei.  

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 

majoritate de voturi, respingerea inițiativei legislative.    

 

 

În zilele de 22, 23 și 24 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 


