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          La lucrările comisiei din ziua de 6 martie 2023, sunt prezenți 23 

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 de urgenţã a Guvernului nr.145/2021 pentru prorogarea unor 

termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii– sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci (PLx. 

58/2022). 

 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 

35/2021).  

 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.189/2022 privind modificarea 

art.VIII alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.39/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării 

financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind 

beneficiarii de fonduri europene (PLx. 105/2023). 

  

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.21 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 117/2023).  

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.145/2021 pentru prorogarea unor termene 
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prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii– 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci (PLx. 58/2022).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenelor 

prevăzute la art.230 alin.(26) şi la art.386 alin.(6) din Legea nr.95/2006. 

Astfel, se propune prorogarea termenului de aplicare a prevederilor art.230 

alin.(2)6, cu privire la contribuţia personală, care poate fi plătită de asiguraţi, 

pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate 

şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condiţiile în care aceştia optează 

ca aceste servicii să fie acordate de furnizori privaţi, aflaţi în relaţie 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate, stabilindu-se intrarea în 

vigoare a acestor reglementări la 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 

bugetului de stat pentru anul 2025, în loc de 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Totodată, se propune 

prorogarea termenului de aplicare a prevederilor art.386 alin.(6) cu privire la 

încheierea de către casele de asigurări de sănătate a contractelor cu medicul 

specialist într-o specialitate clinică pentru specialităţile clinice pentru care 

casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii 

medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere 

pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice 

şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală 

în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul FNUASS, stabilindu-se 

intrarea în vigoare a acestor reglementări, la 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023, în loc de 60 de zile de la 

intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022.  

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

lege în ședința din data de 14 februarie 2022. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege în forma adoptată de Senat, ce va fi înaintat Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci. 

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 35/2021).   

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.95/2006, în scopul instituirii cadrului general care să permită tuturor 

unităţilor sanitare publice şi private să acorde asistenţa medicală prin 

telemedicină. În acest sens se stabileşte un complex de măsuri alternative de 

protecţie a pacientului şi sunt lărgite posibilităţile de asigurare a serviciilor 

medicale prin utilizarea tehnologiei informaţionale şi a mijloacelor de 

comunicare electronică, la distanţă, în scopul prevenirii îmbolnăvirii 

populaţiei, îmbunătăţirii sau menţinerii stării de sănătate a pacienţilor.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 28 decembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege in 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.189/2022 privind modificarea art.VIII alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a 

fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de 

fonduri europene (PLx. 105/2023).  

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

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.39/2022, în sensul 

prelungirii măsurilor de flexibilizare a termenelor şi condiţiilor procedurale 

adoptate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.39/2022 (art. IV-VII) 

până la 30 iunie 2023, pentru proiectele aferente perioadei de programare 

2014-2020 finanţate din Programul operaţional Asistenţă tehnică şi 

Programul operaţional Capital uman - obiectivul specific 4.9., creşterea 

numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de 

servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic şi 

tratament precoce pentru principalele patologii, prelungirea măsurii privind 

creşterea cuantumului prefinanţării proiectelor finanţate din Programul 

operaţional Regional 2014-2020, adoptată prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 39/2022 (art. IV alin. (1), până la 31 decembrie 2023. 

Măsurile de flexibilizare a termenelor şi condiţiilor procedurale vizează 

creşterea procentului de prefinanţare de la 10% la 30% în vederea 

constituirii de stocuri de materii prime şi echipamente, cu condiţia să existe 

în implementare contracte de achiziţie de produse, echipamente, lucrări sau 

contracte de achiziţii de servicii pentru documentaţiile tehnico-economice, 

extinderea termenului de depunere de către beneficiari a cererilor de 

rambursare aferente prefinantarii de la 90 zile la 180 zile, extinderea 

termenului în care beneficiarii au obligaţia de a face dovada plăţii 

contribuţiei proprii, precum şi a celui în care beneficiarii trebuie să depună 

cererile de rambursare aferente cererilor de plată, extinderea termenului de 

depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor efectuate de la 3 luni la 6 

luni.   

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

lege în ședința din data de 20 februarie 2023. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
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La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.21 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 117/2023).   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.21 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, astfel încât transferul copiilor şi 

elevilor, victime sau martori ai violenţei domestic, de la o unitate de 

învăţământ preuniversitar la alta să fie posibil, indiferent de numărul de 

antepreşcolari, preşcolari sau elevi la grupă sau formaţiune de studiu şi fără 

aprobarea inspectoratului şcolar.  

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

lege în ședința din data de 22 februarie 2023. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

 

În zilele de 7, 8 și 9 martie 2023, 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 


