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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 13-16 februarie 2023 

 

 

          La lucrările comisiei din ziua de 13 februarie 2023, sunt prezenți 24 

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. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la 

programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare – 

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

pentru buget, finanțe și bănci (PLx. 484/2019/2022). 

 

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

tabelelor-anexă nr.I şi II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri  - sesizare în comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  (PLx. 7/2023). 

 

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

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.607/2020). 

 

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

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.267/2019). 

 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la 

Covid-19- dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la 

Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022 şi a 

Contractului de finanţare - Răspunsul sectorului public din România la 

ionut.ceusan
conform cu originalul
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Covid-19 II- dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la 

Bucureşti la 15 decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022 

(PLx.34/2023). 

 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

(PLx.25/2023). 

 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.129 alin.(41) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (PLx.26/2023). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 

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

domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe 

guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci (PLx. 484/2019/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Legii 

nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi 

sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală asociate, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 

domeniul sănătăţii, modificarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2003 privind 

trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, precum şi a Legii 

nr.229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, 

precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Fizioterapeuţilor din România. Totodată, prin prezentul proiect se modifică 

şi se completează şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, precum şi Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 

presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 

şi, de asemenea, se dispun măsuri cu privire la salarizarea personalului din 

cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor din 

subordine.  

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

lege în ședința din data de 15 octombrie 2019. 

  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, amânarea discuțiilor asupra legii propuse spre reexaminare pentru o 

ședință ulterioară.   
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea tabelelor-

anexă nr.I şi II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri  - sesizare în comun cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  (PLx. 7/2023). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea tabelelor 

I şi II din Legea nr.143/2000, în sensul transpunerii Directivei delegată (UE) 

2022/1326 a Comisiei din 18 martie 2022 de modificare a anexei la Decizia-

cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte includerea unor 

substanţe psihoactive noi în definiţia termenului „drog”.   

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

lege în ședința din data de 21 decembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat, ce va fi înaintat Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

 

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

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

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.607/2020).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.458/2002, în scopul îmbunătăţirii modului de 

informare a publicului cu privire la calitatea apelor potabile şi de îmbăiere, 

în special prin crearea unei aplicaţii de tip portal care să furnizeze datele 

colectate în timp util.   

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

lege în ședința din data de 30 septembrie 2020. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege.  

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.267/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.458/2002, în vederea instituirii în sarcina autorităţilor şi instituţiilor 

publice centrale şi locale, a operatorilor economici care oferă servicii de 

alimentaţie publică, precum şi a angajatorilor a obligaţiei de a furniza, la 

cerere şi în mod gratuit, apă potabilă de la robinet. 

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

de lege în ședința din data de 3 iunie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 
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 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de 

finanţare - Răspunsul sectorului public din România la Covid-19- dintre 

România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 

decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022 şi a Contractului de 

finanţare - Răspunsul sectorului public din România la Covid-19 II- dintre 

România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 15 

decembrie 2022 şi la Luxemburg la 19 decembrie 2022 (PLx.34/2023). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea a două 

contracte de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, 

respectiv Contractul de finanţare – Răspunsul sectorului public din România 

la Covid-19, în valoare de 87 milioane de euro, denumit în continuare 

Contractul de finanţare nr. I, şi Contractul de finanţare – Răspunsul 

sectorului public din România la Covid-19, în valoare de 123,6 milioane de 

euro, denumit în continuare Contractul de finanţare nr. II. Cele două proiecte 

constau în lucrări de investiţii (reabilitări, extinderi, consolidări, reabilitări 

capitale, modernizări, dotări, etc) pentru 26 de unităţi spitaliceşti din judeţele 

Bacău, Bihor, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Covasna. Dolj, Harghita, 

Giurgiu, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman şi Municipiul Bucureşti, în valoare 

totală de aprox. 1.440 milioane de lei. Implementarea proiectelor va fi 

asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin 

Compania Naţională de Investiţii SA, în calitate de agenţie de implementare. 

În această calitate, Ministerului Dezvoltării i se deleagă întreaga autoritate şi 

responsabilitate privind realizarea Proiectelor şi utilizarea fondurilor alocate 

acestora. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 272 din 

2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx.25/2023). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.272/2004. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative înlocuirea 

sintagmei „învăţământ de ziˮ cu sintagma „formă de învăţământ prevăzută 

de legeˮ, cu scopul de a încuraja tinerii din sistemul de protecţie socială să 

urmeze orice formă de învăţământ, în vederea obţinerii unei calificări 

profesionale şi a integrării pe piaţa muncii. 

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

lege în ședința din data de 21 decembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.129 
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alin.(41) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului (PLx.26/2023). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.129 

alin.(41) din Legea nr.272/2004, în sensul introducerii unei menţiuni exprese 

referitoare la faptul că tinerii care optează pentru continuarea măsurii de 

protecţie specială în condiţiile art.55 alin.(2) şi (3) au dreptul, la ieşirea din 

sistemul de protecţie specială, la indemnizaţia prevăzută la art.129 alin. (42). 

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

lege în ședința din data de 21 decembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

 

În zilele de 14, 15 și 16 februarie 2023, 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 


