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PROCES VERBAL  

al lucrărilor online ale comisiei din perioada 13-15 aprilie 2021 

 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 13 aprilie 2021 sunt 

prezenți 25 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 14 

și 15 aprilie 2021 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. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru înfiinţarea 

Băncilor de Lapte Matern (PLx 579/2019) – sesizare în fond.  

  

  

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

clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea 

promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi 

morbiditate infantilă (PLx 582/2019) – sesizare în fond. 

 

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

completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 359/2020) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 

4.   Nominalizarea a trei membri din partea Camerei Deputaților 

pentru Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru înfiinţarea Băncilor de 

Lapte Matern (PLx 579/2019) – sesizare în fond. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Băncilor de 

Lapte Matern, cu sprijin din partea Guvernului României, prin Ministerul 

Sănătăţii, prin crearea unui Fond pentru Dezvoltarea Băncilor de Lapte 

Matern. Potrivit iniţiativei, Fondul va avea o valoare anuală de 200.000 de 

euro şi va acorda spitalelor finanţări de cel puţin 50.000 de euro pentru 

înfiinţarea unei Bănci de Lapte Matern. Criteriile pentru acordarea finanţării 

în vederea înfiinţării Băncilor de Lapte Matern vor fi stabilite la Ministerul 

Sănătăţii, luând în calcul criteriul regional, având prioritate oraşele cu minim 

500.000 de locuitori şi cu spitale cu secţii de terapie intensivă neonatală 

nivel III. 

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 hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea inițiativei legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra de proiectului de Lege pentru clasificarea 

maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi 

susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă 

(PLx 582/2019) – sesizare în fond. 

  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare clasificarea 

maternităţilor ca Spitale Prietene ale Copilului, în vederea promovării şi 

susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate 

infantilă. Proiectul de lege face parte dintr-un pachet legislativ, care îşi 

propune creşterea natalităţii prin rezolvarea unor probleme punctuale care îi 

determină pe români să amâne momentul conceperii unui copil. 

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

lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea inițiativei legislative. 

 

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

dezbateri asupra proiectului de Lege pentru completarea art.861 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PLx 359/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.861 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un nou alineat, alin.(21), urmărindu-se extinderea termenului 

de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap până la 

împlinirea vârstei de 18 ani, pentru copiii cu handicap a căror afecţiune se 

încadrează în patologia bolilor degenerative, pentru cei cărora le lipseşte un 
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membru în urma amputaţiei şi pentru cei cu tulburări din spectrul autismului, 

certificate de medicul de specialitate. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente transmis de Comisia pentru muncă și protecție socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

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

nominalizarea a 3 membri din partea Camerei Deputaților pentru Adunarea 

Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, desemnarea celor trei membri din partea Camerei 

Deputaților pentru Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate: dna dr. Cristina Agnes Vecerdi (PNL), dl. Radu 

Ciornei (USR PLUS), dl. conf. dr. Corneliu Florin Buicu (PSD). 

 

 În ziua de joi, 15 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 


