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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate și 
familie 

 
Bucureşti, 31 august 2020  Bucureşti, 31 august 2020 
Nr. 4c-9/503  Nr. 4c-10/259 

 
 
 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în 

combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19, trimisă Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate și familie pentru 
examinare pe fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx 396/2020 

din 24 iunie 2020. 
 

 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 

     ADRIAN SOLOMON                 Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
 

 



 

2/3

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 Comisia pentru sănătate și 
familie 

Bucureşti, 31 august 2020  Bucureşti, 31 august 2020 
Nr. 4c-9/503  Nr. 4c-10/259 

  
RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru acordarea unor drepturi 

urmașilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei 

de coronavirus COVID-19 

 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate și 
familie au fost sesizate, prin adresa nr. Plx 396/2020 din 24 iunie 2020, 
cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative 

pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în 

combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea 

unei indemnizaţii lunare reparatorii pentru urmaşii personalului medical 
decedat ca urmare a unor complicaţii medicale cauzate de infectarea cu 
noul coronavirus COVID-19. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.475/19.05.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3502/08.05.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/364/29.06.2020) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/384/09.07.2020) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1081/23.06.2020). 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe 
separate.  

La şedinţa online a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din 
data de 25 august 2020 şi-au înregistrat prezenţa 24 de deputaţi din 
totalul de 24 de membri.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), respingerea propunerii 
legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Tudor Polak, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
La şedinţa online a Comisiei pentru sănătate și familie din data de 27 

iulie 2020, şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi din totalul de 19 membri. 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 
 
 Propunerea legislativă a fost  respinsă de Senat în şedinţa din 16 

iunie 2020. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât a rămas 
fără obiect având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr.56/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acțiuni 

medicale împotriva COVID-19, care reglementează modalităţile de 
recunoaştere a meritelor personalului medical participant la acţiuni 
medicale împotriva COVID-19, prin acordarea unor drepturi acestuia, 
precum şi urmaşilor celui decedat.   

 
 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 

     ADRIAN SOLOMON                     Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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