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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 22 și 23 iunie 2020 

 

În zilele de 22 și 23 iunie 2020, Comisia pentru sănătate și familie 

și-a desfășurat lucrările, în sistem online, având următoarea ordine de zi : 

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

completarea Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( PLx 50/2020) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

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

prevenţia şi depistarea precoce a diabetului (PLx 250/2020). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire 

a îmbolnăvirilor ( Plx 342/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor 

acte normative şi prelungirea unor termene ( PLx 350/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind sprijinul 

pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul 

SARS-CoV-2 ( Plx 358/2020)  . 

 

Proiectul de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 

50/2020) a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și 

Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, prin care se propune aprobarea 

proiectului de lege cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte integrantă din  raportul comun. 
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Proiectul de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a 

diabetului (PLx 250/2020) a fost trimis  spre dezbatere pe fond  comisiei 

noastre.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au  hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexa care face parte 

integrantă din raport. 

 
Propunerea legislativă privind organizarea şi finanţarea serviciilor 

de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor ( Plx 342/2020) a 

fost trimis  spre dezbatere pe fond  comisiei noastre.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

inițiativei legislative, cu amendamentele admise, redate în anexa care face 

parte integrantă din raport.  
 
Proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative şi 

prelungirea unor termene ( PLx 350/2020) a fost trimis spre avizare 

comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Propunerea legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în 

contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 ( Plx 

358/2020) a fost trimis spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei pentru muncă și protecție socială .  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

La şedinţele online din zilele de 22 și 23 iunie 2020 au participat 

toți cei 19 membri ai comisiei. 

Următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei Deputaţilor: 

Corneliu Florin Buicu – preşedinte , Levente Vass și Liviu Ioan Balint– 

secretari, Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz,  Georgeta Carmen 

Holban, Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu  și Tudor Rareş Pop . 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


