
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 / 204  / 1 iulie  2020 

 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din data de 29 iunie 2020 

 

În ziua de 29 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 

suplimentele alimentare  ( PLx 468/2012)– sesizare în comun cu  Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

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

modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor 

din tutun ( PLx 587/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă și cu  Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 204/2019) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind achiziţia 

de echipamente de protecţie şi aparatură medicală şi de construcţie de 

infrastructură spitalicească ( PLx 357/2020) . 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică    

( PLx 365/2020). 

 

Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare ( PLx 468/2012) 

a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 

de Lege cu amendamente şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, urmând 
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ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în 

domeniul reglementării produselor din tutun ( PLx 587/2019) a fost trimis 

spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât și Comisiei pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă și  Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă , precum și al  

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, prin care se propune respingerea 

proiectului de lege . 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comun întocmit de cele trei comisii. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 

204/2019) ) 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 

adoptarea inițiativei legislative cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii au hotărât să 

propună plenului  adoptarea propunerii legislative cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte integrantă din raportul comun. 

 

Proiectul de Lege privind achiziţia de echipamente de protecţie şi 

aparatură medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească ( PLx 

357/2020) a fost trimis spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei pentru administrație publică și 

amenmajarea teritoriului . 

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

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică  ( PLx 365/2020) 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. 
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La şedinţa online din ziua de 29 iunie 2020 au participat toți cei 19 

membri ai comisiei. 

Următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei Deputaţilor: 

Corneliu Florin Buicu – preşedinte ,  Vasile Florin Stamatian– 

vicepreşedinte, Cristina Elena Dinu , Levente Vass și Liviu-Ioan Balint– 

secretari,  Viorica Cherecheș, Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz,  

Grațiela Leocadia Gavrilescu, Bianca-Miruna Gavriliță, Georgeta Carmen 

Holban și Petru Movilă . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


