
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /373 /30 iunie 2022 

 

 
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 27-30 iunie 2022 

 

        

În ziua de 27 iunie 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.29/2022 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu 

medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PLx. 

218/2022). 

 În temeiul prevederilor art.71 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, proiectul de lege a fost retrimis Comisiei pentru sănătate și 

familie în data de 21 iunie 2022, în vederea reexaminării și întocmirii unui 

nou raport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, transmiterea către plenul Camerei Deputaților a 

raportului de înlocuire, prin care se propune adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise redate în anexa care face parte integrantă din raport.  

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

Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate (PLx. 

546/2019). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare în forma Senatului.  

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind valorificarea 

adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul 

justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi 

combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx. 353/2022).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă proiectului de lege. 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă (PLx. 

359/2022).  

ionut.ceusan
conform cu originalul



 2 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind consimţământul 

digital online, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniu (PLx. 210/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.  

 

În zilele de 28, 29 și 30 iunie 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 27 iunie 2022 au fost prezenți 

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

Elena Dinu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți,  Liviu-

Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Costel Barbu, Radu Tudor Ciornei, 

Ileana Dumitrache, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, Georgeta-

Carmen Holban, Ion Alin Dan Ignat, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-Gabriel 

Mihalcea, Sorin-Titus Muncaciu, Florian-Claudiu Neaga,Tudor Rareș Pop, 

Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, Beniamin Teodosiu, Emanuel-

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

absenți doamna deputat Rodica Nassar și domnul deputat Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu.  

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


