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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din perioada 27-30 iunie 2022

La lucrările comisiei din zilele de 14 și 15 iunie 2022, sunt prezenți 25
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 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului
instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu
medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi
pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PLx.
218/2022).
2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate (PLx.
546/2019).
3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind valorificarea
adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul
justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx. 353/2022).
4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă (PLx.
359/2022).
5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind consimţământul
digital online, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniu (PLx. 210/2022).
La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi
a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE)
nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014
privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de
abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte
normative în domeniul sănătăţii (PLx. 218/2022).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal
necesar implementării în legislaţia naţională a prevederilor Regulamentului
(UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie
2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi
de abrogare a Directivei 2001/20/CE, pe coordonatele alinierii legislaţiei
naţionale la normele şi exigenţele europene incidente în domeniu, în
contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în calitatea sa de
stat membru al Uniunii Europene.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în ședința din data de 19 aprilie 2022.
În temeiul prevederilor art.71 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, proiectul de lege a fost retrimis Comisiei pentru sănătate și
familie în data de 21 iunie 2022, în vederea reexaminării și întocmirii unui
nou raport.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi, transmiterea către plenul Camerei Deputaților a
raportului de înlocuire, prin care se propune adoptarea proiectului de lege cu
amendamente admise redate în anexa care face parte integrantă din raport.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017
privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate (PLx. 546/2019).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.185/2017, în scopul stimulării activităţii Autorităţii
Naţionale de Management a Calităţii în Sănătate prin clarificarea unor
definiţii şi procese, astfel încât să se asigure îndeplinirea scopului şi
obiectivelor ANMCS.
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 au hotărât, cu
majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare în forma Senatului.
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind valorificarea adaptată a
unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei
instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx. 353/2022).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea posibilităţii
aplicării, cu caracter temporar, sau, după caz, adaptarea unor măsuri
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instituite pe durata stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, necesare funcţionării justiţiei
ca serviciu public, în domeniul activităţii de judecată a instanţelor civile, în
domeniul insolvenţei, precum şi în domeniul executării pedepselor, al
măsurilor educative şi al altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în ședința din data de 7 iunie 2022.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate 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 modificarea şi completarea
Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă (PLx. 359/2022).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.167/2014. În principal, proiectul vizează eliminarea
prevederilor referitoare la controlul serviciilor acordate de bonă, de către
inspecţia socială şi a celor conform cărora sunt aplicabile prevederile Legii
nr.197/2012, instituirea posibilităţii ca exercitarea profesiei de bonă să se
poată realiza în aceleaşi condiţii şi de către persoanele care au dobândit
calitatea de baby-sitter, introducerea posibilităţii ca exercitarea profesiei de
bonă să se poată realiza prin contactarea serviciilor de bonă de către părinte
sau, după caz, reprezentantul legal al copilului, în calitate de persoană fizică,
precum şi reglementarea conţinutului dosarului penal pentru fiecare dintre
bonele încadrate cu contract individual de muncă, a contravenţiei pentru
neîntocmirea acestuia şi a sancţiunilor aplicabile de către inspectorii de
muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în ședința din data de 8 iunie 2022.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei 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 privind consimţământul digital
online, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniu (PLx. 210/2022).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exprimarea
consimţământului digital online, diferit de semnătura electronică, precum şi
facilitarea accesului la serviciile şi instituţiile publice şi private (notar, oficii
poştale, sucursale bănci, etc.) a persoanelor care se află în incapacitate de a
lua la cunoştinţă sau de a semna un document (persoane nevăzatoare,
persoane neştiutoare de carte) prin punerea la dispoziţie a unui serviciu de
consimţământ digital, gratuit şi universal.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul
de lege în ședința din data de 11 aprilie 2022.
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
În zilele de 28, 29 și 30 iunie 2022, 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
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