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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din perioada 6-9 martie 2023 

 

        

În ziua de 6 martie 2023, Comisia pentru sănătate și familie și- a 

desfășurat lucrările având 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).  

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. 

  

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). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege in forma Senatului. 

 

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). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
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4.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

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

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.  

 

La lucrările comisiei din ziua de 6 martie 2023 au fost prezenți 

următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, Cristina-

Elena Dinu, Ilie Sebastian Suciu și Emanuel-Dumitru Ungureanu- 

vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana 

Stoica - secretari, Costel Barbu, Radu Tudor Ciornei, Ileana Cristiana 

Dumitrache, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Ion 

Alin Dan Ignat, Mihalcea Remus Gabriel, Jaro-Norbert Marșalic, Sorin Titus 

Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu Neaga, Beniamin Teodosiu, 

Cristina Vecerdi, Adrian Wiener și Zoltan Zakarias - membri. Au fost 

absenți următorii deputați: Silviu Feodor, Tudor Rareș Pop, Alexandru 

Rafila și Ioan Sabin Sărmaș.  

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


