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În zilele de 9, 10 și 11 martie  2021, 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 aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor 

măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului 

epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea 

art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx.25/2021), sesizare în 

comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță publică.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea 

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

medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 

(PLx.33/2021), sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță publică. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

3 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – ”Strategia 

farmaceutică pentru Europa” (COM(2020)761).  
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În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul 

discuțiilor privind Strategia farmaceutică pentru Europa, membrii Comisiei 

pentru sănătate și familie au hotărât întocmirea unui Proiect de opinie, 

favorabil Comunicării. 

 

4. Comunicare a Comisiei – ”Carte verde privind îmbătrânirea 

populației – Promovarea solidarității și a responsabilității între generații” 

(COM(2020)50).  

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul 

discuțiilor privind Cartea verde privind îmbătrânirea populației, membrii 

Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât întocmirea unui proiect de 

opinie favorabil. 

 

În ziua de joi, 11 martie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de  9, 10 și 11 martie 2021 

sunt prezenți 23 deputați din totalul de 24  membri ai Comisiei, fiind 

prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: : Nelu 

Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian 

Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu și Liviu-Ioan 

Balint -secretari, Barbu Costel,  Cristina-Elena Dinu, Grațiela-Leocadia 

Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-

Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu 

Neaga, Alexandru Rafila și Emanuel-Dumitru Ungureanu - membri. A fost 

absent domnul deputat Ludovic Orban. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


