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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 8-11 noiembrie 2021 

 

          La lucrările comisiei din ziua de 8 noiembrie sunt prezenți 10 deputați 

din totalul de 24 membri ai comisiei. 

          În ziua de 8 noiembrie 2021 au avut loc dezbateri generale asupra 

propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 

private (Plx. 545/2021). 

La lucrările comisiei din perioada 9-11 noiembrie 2021 sunt prezenți 

23 deputați din totalul de 24 membri ai comisiei.  

Lucrările şedinţei din ziua de 9 noiembrie 2021 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 propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx. 441/2016) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

   2.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.174 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 

255/2021)- sesizare în comun cu Comisia pentru învățămănt. 

3.       Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr.287/2009 privind Codul civil (Plx. 252/2021).  

4.     Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 419/2021). 

5.       Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri 

pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile 

de pensionare (PLx. 421/2021). 

   

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (Plx. 441/2016) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.448/2006, cu un nou articol, art.261, prin care se propune ca 

persoanele cu handicap locomotor grav, copii şi adulţi, să beneficieze, la 

cerere, de un scuter electric, în vederea obținerii unui grad mai ridicat de 

autonomie și independență, cheltuielile urmând a fi suportate din bugetul 

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. În cazul adulţilor cu 

handicap locomotor grav, activi pe piaţa muncii sau pensionari, aceştia 

beneficiază, la cerere, de scuter electric doar dacă venitul lunar echivalent cu 

salariul sau pensia acestora este mai mic de 800 lei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 4 octombrie 2016. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 

Comisia pentru muncă și protecție socială, prin care se propune respingerea 

iniţiativei legislative. 

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

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.174 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 255/2021)- sesizare în comun 

cu Comisia pentru învățămănt. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.174 din Legea nr.1/2011. Potrivit intervenţiilor legislative preconizate, 

Ministerul Educaţiei organizează admiterea la rezidenţiat pe locuri şi pe 

posturi, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, pe baza unei 

metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea 

universităţilor de medicină şi farmacie acreditate. Specialităţile şi durata 

pregătirii prin rezidenţiat vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrului 

educaţiei şi al ministrului sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor din 

România, Colegiului Medicilor Dentişti din România şi Colegiului 

Farmaciştilor din România, după caz. Organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, precum şi dobândirea dreptului de liberă practică vor fi 

stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei şi a 

Ministerului Sănătăţii. Pregătirea în rezidenţiat va fi coordonată de 

departamentele de pregătire în rezidenţiat existente în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior care organizează programe de pregătire în rezidenţiat şi 

se va face în unităţile sanitare publice sau private atestate de către 

universităţile de medicină şi farmacie acreditate, după o metodologie 

proprie. De asemenea, iniţiativa legislativă vizează abrogarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009. 
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În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente transmis de Comisia pentru învățământ, prin care se 

propune adoptarea iniţiativei legislative. 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.287/2009 privind Codul civil (Plx. 252/2021). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.229 din Legea nr.71/2011, în sensul instituirii normei ca 

instanţa de judecată să comunice întreg dosarul autorităţii tutelare/direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în funcţie de tipul de 

cerere, în vederea efectuării tuturor cercetărilor, cu consecinţa prezentării 

unui raport complet, pe baza căruia instanţa de judecată să poată decide. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 2 iunie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 419/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.29, 58, 76, 114 şi 118 din Legea nr.263/2010. Potrivit 

expunerii de motive, proiectul vizează următoarele aspecte: menţinerea 

avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror 

termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, până la data de 1 

septembrie 2023, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza 

condiţiile de muncă, precum şi recunoaşterea ca stagiu de cotizare în condiţii 

de muncă deosebite a acestei perioade, alinierea legislaţiei actuale la Decizia 

Curţii Constituţionale a României nr.632 din 9 octombrie 2018, prin care a 

fost stabilit caracterul neconstituţional al sintagmei „preexistent calităţii de 

asigurat” din cuprinsul art.58 din Legea nr.263/2010. 

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

lege în ședința din data de 27 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 

continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de 

pensionare (PLx. 421/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea posibilităţii, 

pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi îşi desfăşoară 

activitatea în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau 

în baza actului de numire în cadrul autorităţilor si instituţiilor publice 



 4 

centrale şi locale, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor 

naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul 

social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate 

administrativ-teritorială, de a opta între continuarea activităţii până la 

împlinirea vârstei de 70 de ani, cu acordul angajatorului, şi încetarea 

raportului de muncă sau a raportului de serviciu. 

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

lege în ședința din data de 27 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 În zilele de 10 și 11 noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor 

legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


