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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de  2 și 3 noiembrie 2020 

 

În zilele de 2 și 3 noiembrie 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 pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2020 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-

dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, 

terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 

esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei ( PLx 496/2020) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

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

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 

serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016) – sesizare în comun cu  Comisia pentru 

muncă și protecție socială. 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (PLx 

639/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea 

Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor 
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şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, 

semnat la Bucureşti, la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 

2020 ( PLx 661/2020). 

 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de 

mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării 

protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 

( PLx 496/2020)  a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei 

noastre, cât și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare cu amendamente transmis de Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte 

două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond, în vederea finalizării 

dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 

Proiectul de Lege privind Statutul personalului profesionist 

operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al 

Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016) a fost trimis 

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

și protecție socială. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și 

transmiterea acestei soluții Comisiei pentru muncă și protecție socială, 

urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor și 

în cadrul acestei comisii. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului 

de redresare şi rezilienţă (PLx 639/2020) a fost trimis  comisiei noastre 

spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut între 

Uniunea Europeană, în calitate de Creditor şi România, în calitate de 

Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti, la 8 

octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 2020 ( PLx 661/2020) a 

fost trimis  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de 

competenţa Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majortoitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La şedinţele  comisiei din zilele de 2 și 3 noiembrie 2020 au 

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

la sediul Camerei Deputaţilor: Corneliu-Florin Buicu – președinte,  

Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz, Cristina Ileana Dumitrache și 

Georgeta Carmen Holban. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Univ.Dr. Florin BUICU 


