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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 5-8 decembrie 2022 

 

        

În ziua de 7 decembrie 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.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). 

  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.  
 

2.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

unică (Plx. 715/2022).  

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

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

amendamentul admis.  

 

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). 
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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 modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 

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

735/2022). 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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). 

 

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.  

 

La lucrările comisiei din ziua de 7 decembrie 2022 au fost prezenți 

următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Cristina-Elena Dinu, Ilie 

Sebastian Suciu și Adrian Wiener - vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-

Cadariu și Liviu-Ioan Balint - secretari, Costel Barbu, Ileana Cristiana 

Dumitrache, Silviu Feodor, 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 



 3 

Ungureanu, Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. Au fost absenți 

următorii deputați: Corneliu-Florin Buicu, Radu Tudor Ciornei, Grațiela-

Leocadia Gavrilescu, Alexandru Rafila, Jaro-Norbert Marșalic și Ioan Sabin 

Sărmaș. Doamna deputat Diana Stoica a fost înlocuită de domnul deputat 

Daniel Blaga. 

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


