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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 3-6 octombrie 2022 

 

        

În ziua de 4 octombrie 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 cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare cu amendamente transmis de Comisia juridică, de disciplină și 

imunități, prin care se propune adoptarea proiectului de lege. 

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

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Amendamentele se regăsesc în 

anexa raportului întocmit de cele două comisii. 

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

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

sănătăţii (PLx. 233/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege.  

3.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea 

şi completarea Legii 122/2006 privind azilul în România (PLx. 468/2022).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

4.  Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru încurajarea 

unui stil de viaţă activ şi sănătos prin modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx. 476/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.  
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5.   Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

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

copilului (Plx. 487/2022). 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

 

În zilele de 3, 5 și 6 octombrie 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 4 octombrie 2022 au fost prezenți 

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

Cristina-Elena Dinu - 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, Ion Alin Dan Ignat, Mihalcea Remus Gabriel, 

Sorin Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu Neaga, Tudor Rareș 

Pop, Beniamin Teodosiu, Emanuel-Dumitru Ungureanu, Cristina Vecerdi și 

Zoltan Zakarias - membri. Au fost absenți următorii deputați: Adrian 

Wiener, Alexandru Rafila, Jaro-Norbert Marșalic, Suciu Ilie Sebastian și 

Ioan Sabin Sărmaș.  

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


