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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 16-19 mai 2022 

 

          La lucrările comisiei din ziua de 16 mai 2022, sunt prezenți 20 

deputați din totalul de 27 membri ai comisiei, în ziua de 17 mai 2022 sunt 

prezenți 21 deputați din totalul de 27 membri ai comisiei iar in zilele de 18 și 

19 mai sunt prezenți 27 deputați din totalul de 27 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, 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).    

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

Ordonanţei Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

479/2021).  

 3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor 

măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din 

Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei 

Ruse şi Belarusului (PLx. 232/2022) . 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind facilitarea 

accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor 

persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru 

procurarea de produse de igienă (PLx. 372/2021). 

 

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

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).     

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017, în scopul stimulării activităţii Autorităţii 

Naţionale de Management a Calităţii în Sănătate prin clarificarea unor 

definiţii şi procese, astfel încât să se asigure îndeplinirea scopului şi 

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

de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea discuțiilor asupra proiectului de lege pentru 

o ședință ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 

privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate (PLx. 479/2021).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017. Intervenţiile legislative vizează, potrivit 

notei de fundamentare, clarificarea unor prevederi, astfel încât să se asigure 

îndeplinirea scopului şi obiectivelor Autorităţii Naţionale de Management al 

Calităţii în Sănătate (ANMCS) printr-o mai bună organizare şi funcţionare a 

instituţiei.  

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

lege în ședința din data de 11 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu 

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

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie 

socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi 

ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi 

Belarusului (PLx. 232/2022) .  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea acordării 

unei indemnizaţii de 75% din salariul de bază corespunzător locului de 

muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, până 

la data de 31 decembrie 2022, următoarelor categorii de salariaţi care au 

contractele individuale de muncă suspendate temporar din iniţiativa 

angajatorilor: salariaţii angajatorilor afectaţi în mod direct sau indirect de 

imposibilitatea efectuării de tranzacţii cu operatori economici din Ucraina, 

Federaţia Rusă şi Belarus, ca urmare a efectelor generate de agresiunea 

militară rusă asupra Ucrainei, care înregistrează o diminuare a încasărilor cu 

un procent de minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie 

2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021, raportat la 

luna pentru care se solicită indemnizaţia şi, respectiv, salariaţii angajatorilor 

supuşi sancţiunilor internaţionale care au instituite măsuri restrictive în 

raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, 

suveranitatea şi independenţa Ucrainei şi care au fondurile sau resursele 

economice blocate prin ordin emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală.  

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

lege în ședința din data de 2 mai 2022. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind facilitarea accesului la 

educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără 

adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse 

de igienă (PLx. 372/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare facilitarea accesului la 

educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără 

adăpost prin acordarea unui stimulent financiar sub forma tichetelor sociale, 

pentru procurarea unor produse de igienă. Potrivit expunerii de motive, 

soluţiile legislative preconizate contribuie activ la combaterea sărăciei, 

permiţând autorităţilor administraţiei publice locale să aloce stimulentul 

financiar sub forma tichetelor sociale, unei categorii bine determinate de 

beneficiare, din fondurile alocate bugetelor locale cu această destinaţie, de la 

bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. 

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

de lege  în ședința din data de 14 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

 În zilele de 18 și 19 mai 2022, Comisia pentru sănătate și familie a 

avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor 

de lege aflate în portofoliul comisiei. 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


