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La lucrările online ale comisiei din zilele de 19, 20 și 21 octombrie 

2020 sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri, fiind prezenți 

fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu-Florin 

Buicu – președinte, Lucreţia Roşca, Vasile Florin Stamatian şi Emanuel 

Dumitru Ungureanu  – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu și Liviu Ioan 

Balint – secretari, Viorica Cherecheş, Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela 

Cobuz, Georgeta Carmen Holban, Antoneta Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru 

Movilă  şi Sebastian Valentin Radu - membri. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi:  

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

modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile 

pacientului (PLx.438/2019). 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru 

abrogarea art.IV alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea 

şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx.505/2020). 
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3. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române (PLx.571/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării 

în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 

2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2 

(PLx.581/2020). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului 

(PLx.438/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.46/2003, în sensul acordării dreptului pacienţilor 

asiguraţi prin CNAS de a beneficia, gratuit, de investigaţii de screening la 

justa solicitare proprie, din momentul încadrării în grupul de risc sau în 

baza unei trimiteri de la medicul specialist. Potrivit iniţiativei, prin 

screening se înţelege examinarea iniţială, care constă în aplicarea unui 

ansamblu de procedee şi tehnici de investigaţie, în scopul descoperirii 

precoce a bolilor şi evidenţierii lor într-un stadiu incipient. 

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

inițiativa legislativă în ședința din  data de 2 octombrie 2019. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise, redate 

în anexa care face parte integrantă din raport. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art.IV 

alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea şi completarea 

art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii    sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative (PLx.505/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2020. Principalele intervenţii 
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legislative vizează stabilirea cadrului legislativ primar pentru contractarea 

activităţilor sanitar-veterinare de interes general, rezervat a fi realizate în 

cadrul profesiei de medic veterinar, de către medicii veterinari de liberă 

practică, stabilirea condiţiilor specifice pentru atribuirea, derularea şi 

încetarea contractelor care au ca obiect aceste activităţi sanitar-veterinare 

publice, precum şi stabilirea condiţiilor specifice pentru decontarea 

acestora. 

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

inițiativa legislativă în ședința din  data de 2 septembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române 

(PLx.571/2020). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit expunerii de 

motive, se doreşte ca intervenţiile legislative preconizate să împiedice 

eventualele abuzuri ale jandarmeriei, care subminează încrederea 

cetăţenilor în această instituţie. 

Camera Deputatilor ca primă Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru 

alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în 

condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 

2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2 

(PLx.581/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri de 

sprijin, decontate din fonduri externe nerambursabile, alocate în cadrul 

Programului Operaţional Competitivitate şi a Programului Operaţional 

Infrastructură Mare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor 

didactice aferente anului şcolar 2020/2021, necesare în cadrul procesului 

educaţional atât pentru elevi şi studenţi, cât şi pentru cadrele didactice, în 

contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-Cov-2. Demersul legislativ 
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are drept scop evitarea unei creşteri rapide a infecţiei cu virusul SARS-

Cov-2, dar şi crearea condiţiilor adecvate desfăşurării activităţilor 

didactice, în acest context, prin achiziţionarea de echipamente/dispozitive 

electronice mobile, în principal, de tipul tabletelor pentru uz şcolar, 

necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line, precum şi 

achiziţionarea de echipamente de protecţie medicală, dezinfectanţi şi 

containere mobile sanitare. 

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

legislativă în ședința din  data de 21 septembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


