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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 8-10 iunie 2021 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 8 iunie 2021 sunt prezenți 25 deputați 

din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 9 și 10 iunie 2021 sunt 

prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

La ședința comisiei au participat domnul Pavel-Cristian Balaj- 

Președinte ANAD și doamna Doina-Ofelia Melinte – Vicepreședinte 

ANAD. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

    1. Raportul de activitate pe anul 2019 al Agenției Naționale Anti-

Doping – sesizare în comun cu Comisia pentru tineret și sport din Camera 

Deputaților, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru învățământ din 

Senat.  

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

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 131/2019)– sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 3.    Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

protecţia persoanelor cu boală celiacă din România (Plx 155/2019). 

4.   Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

aprobarea obiectivului de investiţii "Spitale pentru România" (Plx 260/2019) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

5.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru acordarea 

stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru 

vârstnici (PLx 533/2020) – aviz către Comisia pentru muncă și protecție 

socială.  

6.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 

a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
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contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019 (PLx 

220/2021) – aviz comun cu Comisia pentru sănătate a Senatului. 

7.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020 (PLx 223/2021) - aviz comun cu Comisia 

pentru sănătate a Senatului. 

8.  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare 

la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025 

(COM(2021)171. 

 

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

dezbateri asupra raportului de activitate pe anul 2019 al Agenției Naționale 

Anti-Doping – sesizare în comun cu Comisia pentru tineret și sport din 

Camera Deputaților, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru învățământ 

din Senat. 

Membrii comisiei au luat act de conţinutul Raportului de activitate al 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2019 şi au apreciat în mod deosebit 

activitatea desfăşurată, precum şi profesionalismul de care a dat dovadă 

personalul Agenţiei în combaterea fenomenului de dopaj în sport.  

În consecinţă, Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să prezinte Camerelor reunite ale Parlamentului 

raportul comun asupra activităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping din anul 

2019. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx 131/2019)– sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006. Intervenţiile legislative vizează stabilirea, de 

către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a unui termen 

permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de 

handicap pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat 

amputaţia membrelor, fără a mai fi necesară prezentarea acestora la 

reevaluările periodice, precum şi monitorizarea, de către medicul de familie, 

a respectării măsurilor cuprinse în programul individual de reabilitare şi 

integrare socială a adultului cu handicap. 

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

lege în ședința din data de 11 martie 2019.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii 

se regăsesc in raportul comisiei. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind protecţia persoanelor 

cu boală celiacă din România (Plx 155/2019). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare recunoaşterea 

bolii celiace şi adoptarea de măsuri specifice, care să le permită celiacilor să 

ducă o viată normală. 

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

legislativă în ședința din data de 18 martie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii 

se regăsesc in raportul comisiei. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind aprobarea 

obiectivului de investiţii "Spitale pentru România" (Plx 260/2019) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea 

executării obiectivului de investiţii „Spitale pentru România”, prin 

construirea a opt spitale regionale, pentru creşterea accesului la servicii 

spitaliceşti de nivel înalt şi la costuri eficiente pentru cetăţeni, în special a 

celor din grupurile vulnerabile. Totodată, se preconizează obligaţia 

Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, de a înfiinţa o societate pe 

acţiuni, cu personalitate juridică, de interes strategic naţional, având ca 

obiect de activitate proiectarea, construirea şi dotarea respectivului obiectiv 

de investiţii. 

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

legislativă în ședința din data de 29 mai 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii 

se regăsesc in raportul comisiei. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru acordarea stimulentului de 

risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici (PLx 

533/2020) – aviz către Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020, cu un nou alineat, alin.(11). 

Intervenţia legislativă vizează acordarea stimulentului de risc şi pentru 

personalul angajat al serviciilor sociale de tipul serviciilor de îngrijire la 

domiciliu pentru bătrâni, respectiv al centrelor rezidenţiale pentru persoane 

vârstnice. De asemenea, este preconizată reglementarea unei măsuri prin 

care, pe perioada stării de urgenţă, personalul menţionat mai sus să fie 

asimilat personalului medical în privinţa acordării sporurilor de risc şi a 

stimulentelor prezente şi viitoare, acordate de stat în considerarea eforturilor 

de combatere a pandemiei. 

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

de lege în ședința din data de 2 septembrie 2020.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz negativ care va fi înaintat 

Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general 

de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 

anual al datoriei publice aferente anului 2019 (PLx 220/2021) – aviz comun 

cu Comisia pentru sănătate a Senatului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat aferent anului 2019. Veniturile 

bugetului de stat realizate în anul 2019 au fost în sumă de 149.338,3 

milioane lei, cu 2.217,5 milioane lei sub prevederile bugetare definitive 

aprobate. Cheltuielile bugetului de stat realizate în anul 2019 au fost în sumă 

de 200.556,6 milioane lei, cu 7.102,4 milioane lei sub creditele bugetare 

definitive aprobate. Execuţia bugetului de stat la finele anului 2019 s-a 

încheiat cu un deficit în sumă de 51.218,3 milioane lei. Veniturile încasate la 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2019 

au fost în sumă de 41.801,4 milioane lei, cu 118,1 milioane lei sub 

prevederile bugetare definitive aprobate. Cheltuielile bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2019 au fost în sumă de 

41.801,4 milioane lei, cu 118,1 milioane lei sub creditele bugetare definitive 

aprobate. Datoria publică a României la 31 decembrie 2019 a fost în valoare 

de 449.015,0 milioane lei, din care datoria publică guvernamentală în 

valoare de 432.480,7 milioane lei şi datoria publică locală în valoare de 

16.534,3 milioane lei. 

Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților și Comisia 

pentru sănătate a Senatului au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2020 (PLx 223/2021) - aviz comun cu Comisia pentru sănătate a 

Senatului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2020. Astfel, bugetul de stat se diminuează la venituri cu 

suma de 4.359,4 milioane lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 

366,4 milioane lei creditele de angajament şi se majorează cu suma de 

1.287,6 milioane lei creditele bugetare, urmând ca deficitul să se majoreze 

cu suma de 5.647 milioane lei. 

Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților și Comisia 

pentru sănătate a Senatului au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 
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 La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-

2025 (COM(2021)171. 

Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au subliniat și dezbătut aspectele deosebit de importante ale 

Strategiei UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025. 

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 ziua de joi, 10 iunie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


