
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /602 /23 decembrie 2021 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din ziua de 21 decembrie 2021 

 

          La lucrările comisiei din ziua de 21 decembrie 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, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

obiectivului de investiţii ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi” 

(PLx. 453/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

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

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 493/2021).  

 3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

(PLx. 484/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general 

anual al datoriei publice aferente anului 2020 (PLx. 594/2021) a fost trimis   

Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru 

sănătate a Senatului pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisiei 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului .  

 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat (PLx. 

596/2021) a fost trimis Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor şi Comisiei pentru sănătate a Senatului pentru avizare, 

dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru buget, finanţe, activitate 

bancară şi piaţă de capital a Senatului . 
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6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut 

subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de 

acţionar, către CEC BANK S.A. (PLx. 598/2021) a fost trimis Comisiei 

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru sănătate 

a Senatului pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisiei 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului . 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind căutarea 

persoanelor dispărute (PLx. 600/2021). 

 

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

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

de investiţii ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi” (PLx. 

453/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea construcţiei 

unui sediu nou în care să-şi desfăşoare activitatea Institutul Regional de Boli 

Cardiovasculare Iaşi, cu finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii, din credite externe şi fonduri europene 

nerambursabile. 

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

lege în ședința din data de 4 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege și înaintarea acestuia către Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci. 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 493/2021). 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive, 

introducerea conceptului de ambulatoriu mobil prin intermediul căruia se pot 

acorda servicii medicale de specialitate, includerea activităţii de asistenţă 

medicală mobilă în programul normal de lucru al medicilor, posibilitatea 

efectuării în caravane a stagiilor de practică pentru studenţi, includerea 

medicilor rezidenţi şi a studenţilor în caravane şi colaborarea cu medicina de 

familie şi cu ceilalţi furnizori de asistenţă medicală, includerea furnizorilor 

de servicii conexe actului medical în caravanele medicale, menţionarea şi 

asigurarea unei surse de finanţare, crearea cadrului legal pentru decontarea 

serviciilor medicale acordate prin intermediul asistenţei medicale mobile, 

crearea mecanismului de colaborare între asistenţa medicală comunitară şi 

asistenţa medicală mobilă de specialitate, crearea mecanismului de 

colaborare între moaşe şi asistenţa medicală mobilă de specialitate. 
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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, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte din raport. 

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

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

Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 

privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

(PLx. 484/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.134/2019. Intervenţiile legislative vizează completarea 

domeniului de activitate cu activităţile privind autorizarea investigaţiilor 

clinice pentru dispozitive medicale, evaluarea performanţei pentru 

dispozitive medicale de diagnostic in vitro, autorizarea studiilor clinice 

pentru medicamentele de uz uman şi monitorizarea siguranţei 

medicamentelor de uz uman prin activitatea de farmacovigilenţă, precum şi 

clarificarea unor aspecte privind structura organizatorică. 

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 

majoritate 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 contului general 

anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente anului 2020 (PLx. 594/2021) care a 

fost trimis Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 

Comisiei pentru sănătate a Senatului pentru avizare, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 

Deputaţilor şi Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital a Senatului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat aferent anului 2020, cuprinzând 

venituri în sumă de 134.236,6 milioane lei, cheltuieli în sumă de 246.929,6 

milioane lei şi un deficit în sumă de 112.693,3 milioane lei. De asemenea, se 

aprobă contul general anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2020, cuprinzând venituri în 

sumă de 44.776,4 milioane lei, cheltuieli în sumă de 45.219,0 milioane lei şi 

un deficit de 442,6 milioane lei.Datoria publică a României la 31 decembrie 

2020 a fost în valoare de 591.469,9 milioane lei, din care datoria publică 
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guvernamentală în valoare de 573.986,6 milioane lei şi datoria publică locală 

în valoare de 17.483,3 milioane lei. 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiilor 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 

urgenţă a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

(PLx. 596/2021) care a fost trimis Comisiei pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru sănătate a Senatului pentru avizare, 

dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru buget, finanţe, activitate 

bancară şi piaţă de capital a Senatului . 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2021. Astfel, bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la 

venituri cu suma de 6.414,3 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu 

suma de 17.599,5 milioane lei credite de angajament şi cu suma de 10.017,9 

milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 3.603,6 

milioane lei. 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiilor 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 pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut 

subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de 

acţionar, către CEC BANK S.A. (PLx. 598/2021) care a fost trimis Comisiei 

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru sănătate 

a Senatului pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisiei 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2021. Astfel, bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la 

venituri cu suma de 1.893,1 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu 

suma de 910,9 milioane lei credite de angajament şi se majorează cu suma 

de 8.124,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma 

de 6.231,1 milioane lei. De asemenea, proiectul vizează crearea cadrului 

legal prin care statul român, în calitate de acţionar unic la CEC BANK S.A. 

acordă acestei unităţi bancare, din bugetul de stat, prin Ministerul Finanţelor, 

un împrumut subordonat în valoare de 1.400 milioane lei, în conformitate cu 

art.62 lit.a), art.63-71, precum şi cu art.77-78 din Regulamentul CE 

575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 

privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de 

investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, cu 

respectarea cerinţelor Băncii Naţionale a României. 
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În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind căutarea persoanelor 

dispărute (PLx. 600/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

organizatoric, a procedurilor administrative, metodelor şi evidenţelor 

specifice activităţii de căutare a persoanelor dispărute. Potrivit proiectului, 

căutarea persoanelor dispărute se desfăşoară în mod coordonat la nivelul 

unităţilor Poliţiei Române, ca activitate de prevenire a infracţiunilor şi de 

menţinere şi asigurare a ordinii şi siguranţei publice, realizată în scopul 

găsirii persoanelor dispărute şi prevenirii unui pericol asupra vieţii, 

integrităţii corporale sau sănătăţii acestora. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

  

Comisia pentru sănătate și familie în ședință comună cu Comisia 

pentru sănătate a Senatului au procedat  la dezbaterea și avizarea Legii 

bugetului de stat pe anul 2022 –Secțiunea ”Sănătate” (PLx. 611/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu   

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege cu 

amendamente respinse. 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


