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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 18 și 19 mai 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 18 și 19 mai 2020 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, iar domnul 

deputat Florin Buicu, președintele comisiei, fiind prezent fizic la sediul 

Camerei Deputaților.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă în calitate de invitat domnul Nicolae 

Dragoș Garofil, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății.  

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2020 privind 

întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar  (PLx.157/2020). 

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

alăptarea în spaţii publice (PLx.257/2018) - sesizare în comun Comisia 

pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.   

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 

măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

(PLx.257/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii 

ambrozia ( PLx 49/2020). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea 

capacităţii administrative a sistemului sanitar  (PLx.157/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 
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privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, pe 

perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-COV-2. Intervenţiile legislative vizează desemnarea Ministerului 

Sănătăţii ca autoritate exclusivă pentru aplicarea prevederilor art.19 din 

Decretul Preşedintelui României nr.195/2020. Totodată, Ministerul 

Sănătăţii va coordona organizarea şi funcţionarea tuturor unităţilor 

sanitare. 

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

lege în data 23 aprilie 2020. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat negativ 

inițiativa legislativă. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 

de Lege cu amendamentele admise care se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectul de Lege  privind alăptarea în spaţii 

publice (PLx.257/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru egalitatea 

de șanse pentru femei și bărbați. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

privind prevenirea discriminării mamelor care alăptează, precum şi 

combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor. 

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

lege în data 23 aprilie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil cu amendamente, iar Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul de lege. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, prin care se propune 

adoptarea iniţiativei legislative cu amendamente.Supusă votului, soluţia 

de adoptare este aprobată şi de membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 

sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

(PLx.257/2020). 

 Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri în 

vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor cu echipamente 

medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală, echipamente 

pentru decontaminare şi suport triaj, containere de logistică medicală, 
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capabilităţi/formaţiuni medicale mobile diagnostic şi tratament utilizate în 

combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19. De asemenea, se 

prevede acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe 

lună pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, 

inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, 

evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-

19, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii 

angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de 

sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat. 

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

lege în ședința din 05 mai 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele 

admise redate în anexa la aviz. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comsiei procdează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 

(PLx.49/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.62/2018, în sensul majorării limitei minime a 

amenzii contravenţionale, al instituirii unor noi sancţiuni, precum şi al 

stabilirii unor competenţe diferenţiate pentru agenţii constatatori ai 

contravenţiilor. 

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

proiectul de lege în ședința din 10 februarie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
   

 

În ziua de 19 mai 2020, Comisia pentru sănătate și familie a 

Camerei Deputaților și Comisia pentru sănătate publică a Senatului și-au 

desfășurat lucrările în ședință comună, în sistem online, având pe  ordinea 

de zi dezbaterea și avizarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind 

declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.  

 În urma dezbaterilor, deputaţii și senatorii celor două comisii 

hotărăsc, cu majoritate  de voturi,  avizarea favorabilă a Hotărârii 

Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID – 19. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


