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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 12-15 septembrie 2022 

 

        

În ziua de 13 septembrie 2022, Comisia pentru sănătate și familie și- a 

desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. (PLx. 382/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare în 

forma Senatului ce va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

2.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx. 330/2018). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, menţinerea soluţiei anterioare, respectiv cea de 

respingere a inițiativei legislative, exprimată în raportul depus cu nr.4c-

10/272 din 16 iunie 2021.  

3.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PLx. 421/2022).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă proiectului de lege. 

4.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Contractului de finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - dintre 

România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 

2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022 (PLx. 439/2022).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

5.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale, 

semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021 (PLx. 449/2022). 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

6.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PLx. 457/2022). 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamente admise. 

7.    Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PLx. 

401/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

8. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx. 495/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente 

admise redate în anexa care face parte integrantă din raport.  

 

 

În zilele de 12, 14 și 15 septembrie 2022, Comisia pentru sănătate și 

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

proiectelor de lege aflate în portofoliul comisiei.  

 

La lucrările comisiei din ziua de 13 septembrie 2022 au fost prezenți 

următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, Cristina-

Elena Dinu și Sebastian-Ilie Suciu - vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Costel Barbu, 

Radu Tudor Ciornei, Ileana Dumitrache, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia 

Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Remus-Gabriel Mihalcea, Rodica 

Nassar, Florian-Claudiu Neaga, Tudor Rareș Pop, Beniamin Teodosiu,  

Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. Au fost absenți următorii 

deputați: Adrian Wiener, Emanuel-Dumitru Ungureanu, Ion Alin Dan Ignat, 

Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș și Jaro-Norbert Marșalic. Domnul 

deputat Sorin Titus Muncaciu a fost înlocuit de domnul deputat Vasile Nagy.  

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


