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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de  21 și 22  septembrie 2020 

 

În zilele de 21 și 22 septembrie 2020, Comisia pentru sănătate și 

familie și-a desfășurat lucrările, în sistem online, având următoarea 

ordine de zi : 

1. Dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele 

măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă" ( PLx 

499/2020). 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri 

pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, 

aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în 

contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în 

domeniul fondurilor europene (PLx 500/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor 

măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2 (PLx 508/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 

din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru 

adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse 

înregistrate ca urmare  suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ 

preuniversitar (PLx 509/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în vederea acordării unor 

facilităţi persoanelor fizice încadrate cu contract individual de muncă în 

funcţia de şofer sau conducător auto în domeniile transport de călători şi 

transport de marfă (PLx 511/2020). 
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6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul protecţiei sociale (PLx 518/2020 ). 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind 

stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 

carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 

(PLx 519/2020). 

8. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice şi pentru completarea art.28 din Legea nr.127/2019 privind 

sistemul public de pensii (PLx 546/2020). 

9. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/2020 privind 

reglementarea unor măsuri (PLx 551/2020  ). 

10. Dezbaterea și avizarea proiectului Legii pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 

pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PLx 552/2020  ). 

 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării 

programului "O familie, o casă" ( PLx 499/2020) a fost trimis  comisiei 

noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 

financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului 

Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de 

COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PLx 

500/2020) a fost trimis  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 
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508/2020) a fost trimis  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei pentru muncă și protecție socială . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanţa 

Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor 

măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare  

suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar (PLx 

509/2020) a fost trimis  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport și 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea acordării unor facilităţi persoanelor fizice încadrate 

cu contract individual de muncă în funcţia de şofer sau conducător auto în 

domeniile transport de călători şi transport de marfă (PLx 511/2020) a 

fost trimis  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de 

competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru 

muncă și protecție socială . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale (PLx 518/2020 ) a fost trimis  comisiei noastre spre 

avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru muncă 

și protecție socială. 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi 

unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 102 din 4 februarie 2020 (PLx 519/2020) a fost trimis  comisiei 

noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 

pentru industrii și servicii și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  
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În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice şi pentru completarea art.28 din 

Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (PLx 546/2020) a 

fost trimis  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de 

competenţa Comisiei pentru muncă și protecție socială . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri (PLx 

551/2020  ) a fost trimis  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea 

fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și 

Comisiei pentru muncă și protecție socială . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

emisă de Guvern. 

 

Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 

creşterii ocupării forţei de muncă (PLx 552/2020  ) a fost trimis  comisiei 

noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru muncă și protecție 

socială. 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La şedinţele  comisiei din zilele de  21 și 22 septembrie 2020 au 

participat toți cei 19 membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat 

la sediul Camerei Deputaţilor: Corneliu Florin Buicu – preşedinte  și 

Liviu Ioan Balint  – secretar . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


