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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de  12, 14 și 15 octombrie 2020 

 

În zilele de 12, 14 și 15 octombrie 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 

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 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 
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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). 
 

Proiectul 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) a fost trimis  spre dezbatere pe 

fond   atât comisiei noastre , cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare transmis de Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

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

prezentată de Senat.  

 

Proiectul 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) a fost trimis  spre 

dezbatere pe fond   atât comisiei noastre , cât și Comisiei pentru muncă și 

protecție socială. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii au hotărât, 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. 

 

Proiectul 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 
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parlamentare,  atât comisiei noastre , cât și Comisiei pentru buget, finanțe 

și bănci în vederea examinării și întocmirii unui nou raport comun. 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiilor au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților, spre 

adoptare, raportul comun de înlocuire, cu amendamentele admise  redate 

în anexa la raport. 

 

Proiectul 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)  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, cu 

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

 

Proiectul de Lege  privind unele măsuri pentru reglementarea 

publicităţii în perioada de epidemie declarată şi pentru modificarea unor 

acte normative ( PLx 545/2020 ) a fost trimis  comisiei noastre spre 

avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru cultură, 

artă, mijloace de informare în masă și Comisiei pentru industrii și 

servicii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 

La şedinţele  comisiei din ziua de  12 octombrie 2020 au participat 

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

Camerei Deputaţilor: Corneliu Florin Buicu – preşedinte  , Cristina -

Elena Dinu, Vass Levente și Liviu Ioan Balint  – secretari,  Carmen 

Georgeta Holban și Ioniță Antoaneta. 

 

La şedinţele  comisiei din zilele de 14 și 15 octombrie 2020 au 

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

la sediul Camerei Deputaţilor: Corneliu Florin Buicu – preşedinte  , Dinu 

Cristina -Elena, Vass Levente și Liviu Ioan Balint  – secretari,  Maricela 

Cobuz,  Carmen Georgeta Holban și Ioniță Antoaneta. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


