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În zilele de 18 și 19 mai 2021, Comisia pentru sănătate și familie      

și- a desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 23/2020). – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

  În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis 

de Comisia pentru muncă și protecție socială, iar membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, însușirea soluției propuse, respectiv 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Acestea se regăsesc în 

raportul comun întocmit de cele două  comisii.  

 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către 

Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de 

protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor 

administrativ teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 (PLx 366/2020).- 

sesizare în comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare cu amendamente transmis de Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului. 
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În urma opiniilor exprimate a fost prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea 

de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor 

prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Plx 

126/2021). – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale. 

 În cadrul dezbaterilor au fost prezentate rapoartele preliminare ale 

Comisiei  pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților naționale , iar membrii Comisiei 

noastre au hotărât, cu majoritate de voturi, însuşirea soluţiei propuse, 

respectiv  adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa 

care face parte integrantă din raportul comun. 

 

4.   Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia 

UE privind drepturile copilului COM(2021)142. 

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 majoritate de voturi, 

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

europene. 

 

În ziua de joi, 20 mai 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

La lucrările ale comisiei din ziua de 18 mai 2021 au fost prezenți 

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

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu Costel, 

Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia 

Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-

Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu 

Neaga,Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, Emanuel-

Dumitru Ungureanu, Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. Domnul 

Ludovic Orban a fost înlocuit de domnul deputat Glad Varga. 

La lucrările comisiei din zilele  de 19 și 20 mai 2021 au fost prezenți 

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

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari,  Barbu 

Costel, Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-
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Leocadia Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, 

Remus-Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-

Claudiu Neaga, Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, 

Emanuel-Dumitru Ungureanu ,Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. 

A fost absent domnul Ludovic Orban.  

 

 

 

                                              PREŞEDINTE, 

                                           Dr. Nelu TĂTARU 


