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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 16-18 noiembrie 2021 

 

          La lucrările comisiei din perioada 16-18 noiembrie 2021, sunt prezenți 

24 deputați din totalul de 24 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.  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) – 

sesizare in comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională.  

  2.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi a Legii 

nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială (Plx. 237/2021) – sesizare în comun cu Comisia juridică, 

de disciplină și imunități. 

3.     Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx. 440/2021) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

4.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor 

produse din plastic asupra mediului (PLx. 540/2021). 

5.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile 

libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-COV-2 (PLx. 542/2021). 
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6.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor 

măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în 

contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, 

determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx. 551/2021). 

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

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) – sesizare in comun cu 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În cadrul ședinței, domnul deputat Nelu Tătaru, președintele comisiei, 

a prezentat amendamentele depuse de către parlamentari asupra propunerii 

legislative.  

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, precum şi a Legii nr.61/1991 pentru 

sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială (Plx. 

237/2021) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.10 din Legea nr.349/2002, precum şi modificarea art.3 

alin.(3) din Legea nr.61/1991. Potrivit expunerii de motive, se preconizează 

constrângerea operatorilor economici care comercializează băuturi alcoolice 

şi produse din tutun să respecte legislaţia care interzice vânzarea acestor 

produse către minori, precum şi descurajarea minorilor de a cumpăra aceste 

produse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

propunerii legislative cu amendamente și înaintarea acestuia către Comisia 

juridică de disciplină și imunități. 

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

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx. 440/2021) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în scopul 

extinderii categoriilor de riscuri asigurate, prin stabilirea unor drepturi 
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pentru asiguraţii care îngrijesc un pacient cu afecţiuni oncologice, în mod 

similar cazului în care îngrijesc un copil bolnav. 

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

lege în ședința din data de 4 octombrie 2021. 

În urma finalizarii dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege în forma Senatului și înaintarea acestuia către Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din 

plastic asupra mediului (PLx. 540/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea 

prevederilor Directivei nr.2019/904 privind reducerea impactului anumitor 

produse din plastic asupra mediului şi asigurarea măsurilor de aplicare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2151 al Comisiei din 17 

decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la specificaţiile 

armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosinţă 

indicate în partea D din anexa la Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din 

plastic asupra mediului. Proiectul vizează prevenirea şi reducerea impactului 

anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului 

acvatic şi asupra sănătăţii umane, precum şi de a promova tranziţia la o 

economie circulară cu modele de afaceri, produse şi materiale inovatoare şi 

durabile. 

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

lege în ședința din data de 25 octombrie 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 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite 

părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-COV-2 (PLx. 542/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor zile 

libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau 

suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică în unităţile 

de învăţământ, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, 

precum şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav 

neşcolarizat, ori care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana 

adultă încadrată în grad de handicap sau în grad de handicap grav cu asistent 

personal, in condiţiile limitării sau suspendării serviciilor de zi de care 

acestea beneficiază. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 27 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie 

socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, 

suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 

epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx. 

551/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale, în contextul 

interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de 

situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează diminuarea riscului de 

excluziune socială pentru persoanele aflate în situaţia de a nu mai putea 

desfăşura activitatea profesională ca urmare a situaţiilor de 

interzicere/suspendare/limitare a activităţilor economice. 

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

de lege în ședința din data de 3 noiembrie 2021. 

 În zilele de 17 și 18 noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor 

legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


