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La lucrările comisiei din zilele de 21,22 și 23 septembrie sunt prezenți 

24 deputați din totalul de 25 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. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 

a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx. 

151/2021).   

   2.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte normative  (PLx. 163/2021).  

3.       Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (Plx. 169/2021). 

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea art.114 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările şi completările 

ulterioare (Plx 288/2021). 
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 5.     Proiect de opinie asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC 

ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR  - Cadrul 

strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă 2021-2027. 

Securitatea şi sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare - COM 

(2021)323.   

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi completarea art.8 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 

măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 151/2021).    

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020. 

Intervenţiile legislative vizează posibilitatea ca stimulentul de risc să fie 

acordat şi altor categorii de personal medical, pentru a nu se crea 

discriminări, propunându-se reglementarea expresă ca aceste categorii de 

persoane, prevăzute la art.8 alin.(1), să beneficieze de un singur stimulent 

lunar, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi 

angajatoare sau cabinete medicale. De asemenea, se urmăreşte clarificarea 

noţiunii de „pacient suspectˮ şi instituirea normei conform căreia, pentru 

punerea în aplicare a prevederilor art.8, să se elaboreze norme metodologice 

aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS. 

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

lege în ședința din data de 12 aprilie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege.  

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative  (PLx 163/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020. Intervenţiile 

legislative preconizate vizeză situaţiile în care conducerea operaţională a 

poliţiei locale este exercitată de către Poliţia Română. Astfel, se propune ca 

Poliţia Română să conducă operaţional prin inspectoratele de poliţie 

judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, poliţia locală 

care funcţionează în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea 

administrativ-teritorială a unui municipiu în care a fost instituită carantina 

zonală potrivit legii, pe durata acesteia. Totodată, se propune completarea 
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actului normativ cu un nou articol, normă ce urmează să reglementeze 

posibilitatea ca, pe perioada stării de alertă, prin protocol încheiat între 

poliţia locală sau, după caz, unitatea/sub diviziunea administrativ-teritorială 

şi inspectoratul de poliţie judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti, să fie stabilită preluarea conducerii operaţionale a 

poliţiei locale de către unitatea teritorială a Poliţiei Române. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 19 aprilie 2021.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice (Plx. 169/2021).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr.153/2017. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

vizează trecerea asistenţilor sociali pe acelaşi nivel de salarizare cu 

psihologii, în conformitate cu Anexa II, capitolul I, punctul 3, subpunctul 

3.2, ambele categorii profesionale având acelaşi nivel de pregătire 

universitară, precum şi statut de profesii reglementate prin legi speciale, 

fiind profesii liberale. 

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

legislativă în ședința din data de 19 aprilie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, propunerea legislativă a fost amânată 

pentru o ședință ulterioară. 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.114 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările şi completările 

ulterioare (Plx. 288/2021).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.114 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, în 

sensul prevederii drept caz de anulare a permisului auto a situaţiei în care 

titularul permisului de conducere este depistat în trafic, cu mijloace tehnice 

omologate, conducând sub influenţa drogurilor sau altor substanţe 

psihoactive. 

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

legislativă în ședința din data de 22 iunie 2021.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Cadrul 

strategic al UE privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă 2021-2027. 
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Securitatea şi sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare - COM 

(2021)323.   

Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au subliniat și dezbătut aspectele deosebit de importante ale 

Planului de acțiune privind ” Cadrul strategic al UE privind sănătatea şi 

securitatea la locul de muncă 2021-2027. Securitatea şi sănătatea în muncă 

într-o lume a muncii în schimbare - COM (2021)323.  ”. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, 

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

europene. 

 

 În ziua de joi, 23 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate 

în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


