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          La lucrările comisiei din ziua de 27 februarie 2023, sunt prezenți 22 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor 

măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 

modificarea şi completarea unor acte normative– sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială  (PLx. 267/2022).  

 2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate, precum şi pentru modificarea articolului 23 din Legea 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx. 

78/2023).  

   3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind acordarea unor 

drepturi victimelor mineriadei de la Bucureşti din perioada 13-15 iunie 1990 

(PLx. 79/2023). 

 4. COM(2023)7 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 

ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Raport de 

evaluare privind cadrele strategice naţionale pentru romi ale statelor 

membre. 

  

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul 

sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi 

completarea unor acte normative– sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă și protecție socială  (PLx. 267/2022).  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea, începând cu 

trimestrul II al anului 2022 a unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate prin care să se asigure tranziţia spre o situaţie similară celei 

anterioare contextului pandemic. Prin aceste măsuri se urmăreşte, 

deopotrivă, asigurarea unei sustenabilităţi financiare a furnizării serviciilor 

medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, pentru justificarea 

cheltuielilor şi pentru realizarea unui control al costurilor în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate, preîntâmpinându-se apariţia unor 

disfuncţionalităţi majore în asigurarea accesului bolnavilor la serviciile 

medicale preventive şi curative, în contextul continuării acţiunilor de 

limitare a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în rândul populaţiei.   

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

lege în ședința din data de 11 mai 2022. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru muncă și protecție socială de adoptare a proiectului de lege cu 

amendamente admise. 

  În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise.  

  

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate, precum şi pentru modificarea articolului 23 din Legea 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx. 

78/2023).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.248/2005, precum şi modificarea art.24 din Legea nr.272/2004. Potrivit 

iniţiativei legislative, organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din 

România a cetăţenilor români minori care au împlinit vârsta de 16 ani titulari 

ai unui document de călătorie individual sau, după caz, ai unei cărţi de 

identitate şi neînsoţiţi de o persoană fizică majoră, dacă prezintă o declaraţie 

notarială a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost 

încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a 

părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor sau 

a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la 

efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de 

destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi 

la scopul călătoriei.   

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

de lege în ședința din data de 13 februarie 2023. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi 

victimelor mineriadei de la Bucureşti din perioada 13-15 iunie 1990 (PLx. 

79/2023).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor 

drepturi victimelor mineriadei de la Bucureşti din perioada 13-15 iunie 1990. 

Potrivit expunerii de motive, vicimele mineriadelor din iunie 1990 vor primi 

o indemnizaţie reparatorie viageră lunară în coeficient de 1,1, calculată pe 

baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu 

brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, aferent anului 

în care se face plata.  

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

de lege în ședința din data de 13 februarie 2022. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

4. COM(2023)7 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 

ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Raport de 

evaluare privind cadrele strategice naţionale pentru romi ale statelor 

membre. 

  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea  proiectului de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene.  

 

 

 

În zilele de 28 februarie, 1 și 2 martie 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 


