
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /134 / 29 martie 2021 

 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor online ale comisiei din perioada 16-18 martie 2021 

 

 

 

 

În zilele de 16 și 17 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 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea şi 

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

stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 

carantinei (PLx.94/2021), 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 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către 

Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de 

protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor 

administrativ teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 (PLx.366/2020), 

sesizare în comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

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

Senat. 

 

3. Reexaminarea Legii privind măsurile de siguranţă cu caracter 

medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă (PLx 
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217/2020/2021) – sesizare in comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru constituționalitate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 

Legii privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor 

de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă. 

 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de lege  privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din 

Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 112/2021) 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 

forma adoptată de Senat. 

 

În ziua de joi, 18 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 ziua de 16 martie 2021 au fost 

prezenți urmatorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu Costel, 

Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia 

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

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

Neaga, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, Emanuel-Dumitru Ungureanu 

și Zoltan Zakarias - membri. A fost absent domnul deputat Tudor Rareș Pop, 

iar domnul Ludovic Orban a fost înlocuit de doamna deputat Cristina 

Vecerdi. 

La lucrările comisiei din zilele  de 17 și 18 martie 2021 au fost 

prezenți urmatorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari,  Barbu 

Costel, Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-

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

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

Claudiu Neaga, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, Emanuel-Dumitru 

Ungureanu ,Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. Au fost absenți 

domnul deputat Tudor Rareș Pop și domnul Ludovic Orban.  

 

 

 

                                              PREŞEDINTE, 

                                           Dr. Nelu TĂTARU 


