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La lucrările comisiei din perioada 26-28 octombrie 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 privind 

reproducerea umană asistată medical (PLx. 462/2013) – sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

   2.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2021 pentru modificarea art.15 

alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (PLx. 406/2021). 

3.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea 

continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

(PLx. 416/2021). 

4.    Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor 

(PLx. 417/2021). 

   

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea umană 

asistată medical (PLx. 462/2013) – sesizare în comun cu Comisia juridică, 

de disciplină și imunități. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic al reproducerii umane asistate medical, fiind recunoscute și garantate 
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drepturile privind reproducerea umană asistată medical, precum și asigurarea 

confidențialității informațiilor care țin de aceasta, în vederea susținerii 

cuplurilor cu probleme de fertilitate, precum și a creșterii natalității. 

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

lege în ședința din data de 6 noiembrie 2013. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, prin care se propune respingerea 

iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comun întocmit de cele două comisii. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) din 

Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (PLx. 406/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.15 

alin.(4) din Legea nr.136/2020. Intervenţiile legislative au ca scop 

clarificarea unor aspecte referitoare la publicarea hotărârilor Comitetului 

Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi la reprezentarea acestui 

organism interinstituţional în faţa instanţelor de judecată. 

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

de lege în ședința din data de 27 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 

de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PLx. 416/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea continuării 

Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 

elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Potrivit 

expunerii de motive, proiectul urmăreşte să asigure premisele accesului egal 

şi nediscriminatoriu la educaţie al tuturor copiilor, indiferent de mediul 

rezidenţial de apartenenţă sau de situaţia socio-economică. 

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

lege în ședința din data de 27 septembrie 2021. 

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 pentru aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor (PLx. 

417/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în 

legislaţia naţională a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a 

anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) 

seria L nr.312 din 22 noiembrie 2008. Proiectul vizează asigurarea unui înalt 

nivel de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei prin instituirea de măsuri 

de prevenire şi reducere a generării de deşeuri şi de gestionare eficientă a 

acestora, de reducere a efectelor adverse determinate de generarea şi 

gestionarea deşeurilor, de reducere a efectelor generale determinate de 

utilizarea resurselor şi de creştere a eficienţei utilizării acestora, ca elemente 

esentiale pentru asigurarea tranziţiei către o economie circulară.  

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

lege în ședința din data de 27 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 În ziua de joi, 28 octombrie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


