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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 17-20 octombrie 2022 

 

        

În ziua de 18 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 aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor 

măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul 

evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii 

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

farmaciei nr.266/2008 – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci (PLx. 187/2021). 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare transmis de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, prin care se 

propune adoptarea proiectului de lege. 

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

comisiei noastre, cu majoritate de voturi.  

2.  Dezbateri, în fond, asupra reexaminării Legii privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

(PLx.484/2021/2022). 
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 În urma reanalizării textului legii în raport cu obiecţiile formulate în 

cererea de reexaminare, membrii comisiei au acceptat, în totalitate, obiecţiile 

formulate de Preşedintele României în cererea de reexaminare. 

În urma finalizării dezbaterilor, în temeiul art.140 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să înainteze un raport preliminar de adoptare a Legii cu modificări şi 

completări, în sensul cerut de Preşedinte în cererea de reexaminare, către 

Comisia pentru muncă și protecție socială.  

Amendamentele se regăsesc în anexa care face parte integrantă din 

raportul preliminar.   

3.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PLx. 

559/2022).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

4.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind 

reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic (PLx. 561/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

5.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri 

necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor 

mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea 

refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe 

nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor (PLx. 

518/2022). 

 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 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PLx. 

519/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PLx.520/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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În zilele de 17, 19 și 20 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 18 octombrie 2022 au fost prezenți 

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

Elena Dinu și Adrian Wiener - vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-

Cadariu și Liviu-Ioan Balint -secretari, Costel Barbu, Radu Tudor Ciornei, 

Ileana Cristiana 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. Domnul deputat Ilie Sebastian Suciu a fost 

înlocuit de domnul deputat Vasile Nagy. Au fost absenți următorii deputați: 

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

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


