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La lucrările online ale comisiei din zilele de 12, 14 și  15 octombrie 

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

la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu Florin Buicu – 

preşedinte, Cristina – Elena Dinu, Vass Levente și Liviu Ioan Balint  – 

secretari,  Maricela Cobuz,  Carmen Georgeta Holban și Ioniță Antoneta - 

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 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru 

asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii a 

sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor 

achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor 

sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" 

(PLx.503/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

(PLx.85/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

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

modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror 

stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 
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octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti     

(PLx.11/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor 

zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia 

limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa 

efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie 

timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-

COV-2 (PLx.584/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  privind unele 

măsuri pentru reglementarea publicităţii în perioada de epidemie declarată 

şi pentru modificarea unor acte normative (PLx.545/2020). 
 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumelor necesare 

acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în 

cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de 

sănătate privind controlul tuberculozei în România" (PLx.503/2020), 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea, de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare 

acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în 

cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de 

sănătate privind controlul tuberculozei în România”, implementat de 

Ministerul Sănătăţii, în calitate de Primitor Principal, şi de Fundaţia 

Romanian Angel Appeal, în calitate de Sub-Recipient, pentru perioada 1 

octombrie 2018-31 martie 2021. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare primit de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

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

inițiativa legislativă în ședința din data de 2 septembrie 2020. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

hotărăsc, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat.  

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PLx.85/2020), 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005. Se reglementează cadrul legal pentru acordarea 

unor servicii integrate şi servicii conexe în cadrul unor programe naţionale 

de sănătate curative, având în vedere faptul că în anul 2020 va începe 

derularea programului naţional pentru persoanele cu afecţiuni din spectrul 

autist, precum şi faptul că în cadrul programelor naţionale de sănătate 

curative, pentru unele dintre aceste programe vor fi acordate servicii 

integrate, care pot cuprinde, după caz, medicamente, servicii medicale, 

investigaţii paraclinice etc. Prin proiectul de act normativ se propune ca 

serviciile medicale din cadrul programelor naţionale de sănătate curative, 

care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate să se deruleze în mod unitar atât prin furnizori publici, cât şi prin 

furnizori privaţi, în mod similar cu reglementarea privind furnizorii privaţi 

de medicamente şi dispozitive medicale. Pentru bolnavii incluşi în 

programele naţionale de sănătate decontate din bugetul Fodului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv bugetul Ministerului 

Sănătăţii, precum şi pentru cei care beneficiază de servicii medicale în baza 

art.100 şi art.111 din Legea nr.95/2006, furnizorii publici şi privaţi au 

obligaţia de a nu încasa sume suplimentare faţă de cele decontate, potrivit 

actelor normative în vigoare. 

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

legislativă în ședința din data de 26 februabrie 2020. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii hotărăsc, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, respectiv 

adoptarea unei legi pentru respingerea ordonanţei de urgenţă, ţinând cont 

de faptul că a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate formulată de 

Avocatul Poporului şi Curtea Constituţională a constatat, prin Decizia 

nr.229 din 2 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.602 din 9 iulie 2020, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, este neconstituţională. 

 

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

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

completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 

privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de 

sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 

octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti 

(PLx.11/2020), a fost retrimis cu adresa nr.2/6325/2020, de către Comitetul 

liderilor grupurilor parlamentare,  atât comisiei noastre, cât și Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci în vederea examinării și întocmirii unui nou 

raport comun.   
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.1 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015, în 

sensul extinderii perioadei pentru care se suportă plata tratamentelor 

medicale şi a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru 

persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului 

eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din 

municipiul Bucureşti, actualmente reglementată pentru anii 2015-2020, la 

o perioadă nelimitată. 

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

legislativă în ședința din data de 3 februarie 2020. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților, spre 

adoptare, raportul comun de înlocuire, cu amendamentele admise  redate în 

anexa la raport. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 

părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau 

suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor 

în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie 

antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 

(PLx.584/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unor zile 

libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau 

suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică în unităţile 

de învăţământ şi în unităţile de educaţie antepreşcolară ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, precum şi părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav neşcolarizat, ori care 

au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad 

de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, în 

condiţiile limitării sau suspendării serviciilor de zi de care acestea 

beneficiază. 

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, cu 

amendamente admise, redate în anexa care face parte integrantă din aviz. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  privind unele măsuri pentru 

reglementarea publicităţii în perioada de epidemie declarată şi pentru 

modificarea unor acte normative (PLx.545/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.158/2008 precum şi a Legii nr.363/2007, în vederea 

stabilirii unor măsuri pentru reglementarea publicităţii în perioada unei 
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epidemii declarate. Potrivit expunerii de motive, proiectul introduce 

noţiunea de publicitate nelegitimă pe perioada de epidemie, urmând să 

împiedice exploatarea stării de vulnerabilitate a populaţiei. 

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 negativă a proiectului de lege. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


