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PROCES VERBAL  
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          La lucrările comisiei din ziua de 7 noiembrie 2022, sunt prezenți 21 

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 aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 

2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 

privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a 

Regulamentului (CE) nr.178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 şi 

de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului (PLx. 

346/2021).  

 

 2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.140/2022 privind licenţa industrială 

unică (Plx. 715/2022).   

 

   3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.145/2022 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 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

(Plx. 731/2022).  

 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru Şcoli al Uniunii Europene (PLx. 

735/2022). 
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5.  Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind susţinerea 

procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi 

aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a 

instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative -  sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

(PLx. 718/2022). 

 

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

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

(PLx. 475/2022). 

 

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.46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 

a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind 

dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a 

Regulamentului (CE) nr.178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 şi 

de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului (PLx. 

346/2021).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

necesar aplicării directe în spaţiul juridic naţional a prevederilor 

Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 

2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 şi a Regulamentului (CE) 

nr.1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale 

Consiliului pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale la normele şi 

exigenţele europene incidente în domeniu, în contextul îndeplinirii 

angajamentelor ce-i revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii 

Europene.   

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 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 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.140/2022 privind licenţa industrială unică (Plx. 

715/2022).    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

juridic general, instituţional şi de reglementare în vederea obţinerii unei 

licenţe industriale unice, precum şi pentru simplificarea sau realizarea, după 
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caz, a procedurilor de emitere a licenţelor, autorizaţiilor, acordurilor, 

avizelor, permiselor necesare în vederea desfăşurării unei activităţi 

industriale aferente obiectului de activitate. Proiectul vizează, printre altele, 

facilitarea schimbului de date între sistemele informatice şi creşterea 

transparenţei utilizării datelor de către instituţiile şi autorităţile publice 

implicate, modificarea sau renunţarea la procedurile care împiedică ritmul de 

dezvoltare a noilor investiţii, prin oferirea unui cadru legal, predictibil pentru 

solicitanţii şi titularii de licenţe industriale unice. 

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

lege în ședința din data de 14 noiembrie 2022. 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamentul admis.   

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.145/2022 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 350 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (Plx. 731/2022).   

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

lege în ședința din data de 21 noiembrie 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 privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru Şcoli al Uniunii Europene (PLx. 

735/2022). 

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

lege în ședința din data de 21 noiembrie 2022. 

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 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind susţinerea procesului 

de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor 

măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative -  sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă și protecție socială (PLx. 718/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 

necesar pentru realizarea reformei sistemului de protecţie a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi, prin stabilirea măsurilor pentru prevenirea 

instituţionalizării şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, având ca 
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scop asigurarea, în mod unitar a acestui proces, recunoscut ca prioritate şi 

responsabilitate naţională şi asumat în cadrul Planului de Redresare şi 

Rezilienţă al României. În acest sens, se introduce, printre altele, 

posibilitatea persoanelor adulte cu dizabilităţi de a beneficia de servicii 

sociale în mod cumulativ sau în complementaritate cu alte tipuri de servicii 

sociale sau: educaţionale, culturale, de sănătate, de ocupare, precum şi a 

posibilităţii organizării administrării şi finanţării de servicii specifice cu 

caracter naţional, intercomunitar sau multifuncţional. Totodată, proiectul 

vizează modificarea şi completarea Legii nr.448/2006, precum şi 

modificarea Legii nr.8/2016. 

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

lege în ședința din data de 21 noiembrie 2022. 

 

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

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

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

(PLx. 475/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.448/2006 cu un nou articol, art.12, astfel încât, începând cu 1 ianuarie 

2023, pentru terapia bazată pe sport, în funcţie de diagnosticul principal şi de 

fiecare dizabilitate, persoanele cu handicap să aibă dreptul la 6 tichete de 

valoare anual. De asemenea, se urmăreşte stabilirea sursei de finanţare, 

respectiv decontarea contravalorii tichetelor din Fondul naţional unic de 

asigurări de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care aparţine 

asiguratul. 

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

lege în ședința din data de 6 septembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra celor două proiecte de lege, 

membrii comisiei, propun plenului Camerei Deputaților, cu majoritate de 

voturi, un raport comun de aprobare cu amendamente admise și respinse a 

proiectului de lege cu nr. PLx 718/2022 și respingerea proiectului de lege cu 

nr. PLx 475/2022 întrucât prevederile acestuia au fost preluate ca 

amendamente. 

Amendamentele sunt redate în anexele care fac parte integrantă din 

raportul comun. 

 

În zilele de 5, 6 și 8 decembrie 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 


