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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                             Nr.4c-10 /79 / 15 aprilie 2020 

 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 17 martie 2020 

 

În  ziua de 17 martie 2020, Comisia pentru sănătate și familie a Camerei 

Deputaților și Comisia pentru sănătate publică a Senatului și-au desfășurat lucrările 

în ședință comună, în sistem online, având pe  ordinea de zi, dezbateri, în fond, 

asupra Decretului Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020, privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al 

României, nr.212 din 16 martie 2020, Partea I, trimis cu adresa nr.236 BP din 

16.03.2020.  

La lucrările ședinței comune sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate și familie și 10 senatori din totalul de 11 membri 

ai Comisiei pentru sănătate publică. 

          Domnul deputat Florin Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate și 

familie, propune  procedura de vot online pentru dezbaterea Decretului pentru 

instituirea situației de urgență pe teritoriul României, în comisiile comune de 

sănătate ale Senatului și Camerei Deputatilor. 

         Domnia sa, informează că procedura nu permite depunerea de amendamente, 

ci formularea de propuneri/observații.  

În cursul dezbaterii online au fost formulate o serie de propuneri și 

recomandări din partea parlamentarilor. 

Domnul senator Adrian Wiener precizează că  măsurile din domeniul 

sănătății sunt menite să ușureze angajările și achizițiile în unitățile sanitare și să 

asigure suportul financiar al acestora pe perioada crizei de sănătate publică pe care 

o traversăm, sunt măsuri pentru asigurarea continuității accesului la medicamente și 

asistență medicală ambulatorie dar care au nevoie de debirocratizare și flexibilizare 

suplimentară.  

livia
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Domnia sa propune următoarele măsuri:  prelungirea valabilității scrisorilor 

medicale de la specialiști în baza cărora medicii de familie pot prescrie medicația 

pentru pacienții cronici, precum și prelungirea valabilității referatelor de la 

specialiști pentru dispozitive medicale/oxigen la domiciliu; eliminarea temporară a 

adeverinței necesare de la angajator pentru acordarea concediului medical și 

eliminarea obligativității vizării concediilor medicale de către medicul de familie; 

prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de invaliditate sau a celor de 

încadrare în grad de handicap;  protocol de tele-monitorizare de către medicul de 

familie a pacienților cronici cu risc de decompensare pentru scăderea ratei 

spitalizărilor evitabile, precum și a cazurilor ușoare de COVID-19 care vor fi 

manageriate la domiciliu. 

Mai mult, este nevoie de angajamente și responsabilizare suplimentară pentru 

protecția resursei umane din domeniul sanitar. Personalul medical este o resursă 

strategică non-regenerabilă, iar protejarea prin asigurarea echipamentelor și 

materialelor necesare devine o problemă de securitate națională.  

De asemenea, măsurile de distanțare socială trebuie să fie mai extensive , să 

compenseze capacitatea redusă de testare și să aibă în vedere evitarea scenariului în 

care putem avea o densitate a pacienților care să ducă la colapsul sistemelor de 

reacție, inclusiv a sistemului de sănătate. Măsurile de distanțare socială trebuie să fie 

mai extinse. 

Doamna deputat Maricela Cobuz propune ca pentru pacienții cronici, 

valabilitatea rețetei compensate să fie 180 de zile, în loc de 90 de zile cât este acum. 

Doamna deputat Antoaneta Ioniță, solicită ca, pentru cabinetele de 

medicină de familie, să fie decontate consultațiile de la distanță, în același regim în 

care sunt decontate acum consultațiile în persoană (de tip acut, subacut și cronic), 

precum și suspendarea obligativității utilizării cardului național de sănătate, în cazul 

consultațiilor telefonice.  

Domnul deputat Radu Sebastian propune suplimentarea prevederilor 

Decretului cu următoarele măsuri: 

• Asigurarea urgentă a finanțării contractelor pentru achiziționarea 

aparatelor de ventilație mecanică pentru toate unitățile spitalicești din România, 

inclusiv pentru cele suport.  

Exemplu: Spitalul Județean de Urgență Buzău are deja procedura de 

achiziție făcută, aparatele de află în România, dar nu sunt livrate deoarece 

Ministerul Sănătății nu a asigurat sumele necesare pentru achitarea acestora. 

• Prelungirea valabilității scrisorilor medicale de la specialiști în baza 

cărora medicii de familie pot prescrie medicația pentru pacienții cronici.  

• Prelungirea valabilității referatelor de la specialiști pentru dispozitive 

medicale/oxigen la domiciliu.  
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• Eliminarea temporară a adeverinței necesare de la angajator pentru 

acordarea concediului medical.  

• Eliminarea obligativității vizării concediilor medicale de către medicul 

de familie.  

• Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de invaliditate sau 

a celor de încadrare în grad de handicap. 

• Protocol de tele-monitorizare de către medicul de familie a pacienților 

cronici cu risc de decompensare pentru scăderea ratei spitalizărilor evitabile, 

precum și a cazurilor ușoare de COVID-19 care vor fi gestionate la domiciliu. 

Mai mult, avem nevoie de angajamente și responsabilizare suplimentară 

pentru protecția resursei umane din domeniul sanitar. Personalul medical este o 

resursă strategică non-regenerabilă, iar protejarea prin asigurarea echipamentelor 

și materialelor necesare devine o problemă de securitate națională. Trebuie 

exprimată și tratată ca atare. De asemenea, măsurile de distanțare socială trebuie să 

fie mai extensive și să compenseze capacitatea redusă de testare și, totodată, să aibă 

în vedere evitarea scenariului în care putem avea o densitate a pacienților care să 

ducă la colapsul sistemelor de reacție, inclusiv a sistemului de sănătate. Măsurile 

de distanțare socială trebuie să fie mai extinse pentru protejarea persoanelor 

vulnerabile, atât cele din sistemul medical, expuse în permanență la Covid-19, cât 

și cele mai susceptibile la complicații, precum bolnavii cronici. 

Articolul 17 se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:  

f) prelungirea valabilității scrisorilor medicale de la specialiști în baza cărora medicii 

de familie pot prescrie medicația pentru pacienții cronici. 

g) prelungirea valabilității referatelor de la specialiști pentru dispozitive 

medicale/oxigen la domiciliu. 

  Alineatul (2) al articolului 28 se modifică și se completează și va avea 

următorul cuprins: 

(2) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru 

achiziționarea de către unitățile sanitare de echipamente pentru ventilație mecanică, 

materiale și medicamente necesare în perioada pandemiei se realizează prin 

transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să se realizeze de către 

unitățile sanitare prin procedură de achiziție directă. 

După articolul 38 se introduce un nou articol, 381, cu următorul cuprins: 

381 Pe perioada stării de urgență se elimină: 

(1) Obligativitatea obținerii adeverinței necesare de la angajator pentru acordarea 

concediului medical.  

(2) Obligativitatea vizării concediilor medicale de către medicul de familie. 

Doamna deputat Tamara Ciofu face următoarele  observații:  

- la articolul 16, trebuie stabilită rapid o metodologie de selecție a 

personalului medical și introduși în sistem în funcție de experiența și specialitatea 
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pe care o au, deoarece nu pot fi angajate asistente de la cabinetele medicilor de 

familie la terapie intensivă sau medici rezidenți la intubări și cazuri grave de 

gestionat.  

- la  articolul 17, este necesară o perioadă mai mare, în cazul rețetelor 

compensate, minim pentru 3 luni de zile de acum încolo pentru a nu se genera cozi 

la medicii de familie și la farmacii în contextul epidemiei de coronavirus.  

- la articolul 19, întrucât  managerii spitalelor și cei ai serviciilor de 

ambulanță nu sunt funcționari publici, trebuie stabilite criterii riguroase, nu se pot 

desface contractele de muncă și înlocui aceste persoane cu oameni pe care îi preferă 

un anumit ministru sau PNL. 

La Anexa nr. 2 - Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, punctul 

7, este obligatoriu să fie trecute și rechiziționarea de paturi de spital de la unitățile 

sanitare private. 

De asemenea, trebuie adăugat un articol prin care statul să oblige firmele din 

România producătoare de medicamente, echipamente și materiale medicale să 

fabrice produsele care sunt solicitate și necesare pentru combaterea coronavirusului, 

mai propune domnia sa . 

Domnul deputat Emanuel Ungureanu formulează propuneri privind Casa 

Naținală de Asigurări pentru pacienții oncologici în contextul COVID 19, astfel 

încât, eliberarea de către casele de asigurari a documentelor pentru pacienții 

oncologici în format electronic și eliberarea online a rețetelor pentru terapiile orale 

care nu necesită examinări (imagistice, laborator), de evaluare a răspunsului la 

tratament, fără cardul de sănătate, prin verificarea calității de asigurat în PIAS sau 

pe baza adeverinței de asigurat, în situațiile când PIAS nu funcționează. Acest tip de 

serviciu trebuie însoțit de documentarea unei discuții cu pacientul, telefonic sau pe 

Skype, FaceTime, din care sa reiasă că pacientul poate continua tratamentul. 

Domnia sa propune ca la Capitolul III -  Domeniul sănătății, art.5  să fie  

introdus următorul  paragraf: ”Pe perioada stării de urgență se va asigura decontarea 

integrală a prețului medicamentelor incluse în lista medicamentelor compensate.” 

Alte propuneri importante care sunt necesar a fi incluse sunt cele care se referă 

la programul farmaciilor, astfel, pe perioada stării de urgență, farmaciile pot deroga 

de la programul comunicat caselor județene de asigurări de sănătate sau Casei de 

Asigurări de Sănătate a Municipiului București, fără necesitatea încheierii actului 

adițional prevăzut de HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 

Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 

medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate pentru anii 2018-2019. 

O altă propunere este suspendarea aplicării unor sancțiuni prevăzute de     

art.17 alin. (2) din Anexa 2 din HG nr 140/2018 referitoare la prescrieri de 

medicamente cu și fără contribuție personală din partea asiguratului și/sau 
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recomandări de investigații paraclinice, care nu sunt în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătății și la obligațiile 

prevăzute de art. 7 lit. h,k,ș, y din Anexa 2 din HG 140/2018. 

De asemenea, pe perioada stării de urgență, se derogă de la obligația privind 

semnarea de către asigurat sau de către persoana care ridică medicamentele în 

numele asiguratului a componentei eliberare a prescripției medicamentele pentru 

medicamente cu și fără contribuție personală în toate situațiile prevăzute de art. 1 

din Anexa 36 din Normele metodologice de aplicare a HG nr. 140/2018 aprobate 

prin Ordinul ministrului sănătății nr.397/836/2018, precum derogarea  de la 

obligațiile de informare și obținere a oricărui acord care necesită semnătura 

asiguratului/primitorului pe prescripție - componenta eliberare prevăzute de Anexa 

2 din HG nr. 140/2018 . 

O altă recomandare privește posibilitatea ca medicii de familie să elibereze 

încă o prescripție pentru pacienții cronici, fără a fi sancționați/ primi avertisment prin 

derogare de la prevederile art. 2 din Anexa 36 din Normele metodologice de aplicare 

a HG nr. 140/2018 aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 397/836/2018, 

bolnavii cu afecțiuni cronice și bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schemă 

terapeutică stabilă vor putea beneficia de mai multe prescripții medicale pentru boala 

cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripția medicală. 

Domnul deputat Petru Movilă propune completarea art.51 alin.(3) cu 

precizarea că, organele de poliție efectuează paza și supravegherea celor carantinați, 

motivând prin faptul că, există o stare conflictuală cu cei cazati, lipsa oricarei 

activitati medicale în locaţie, lipsa asigurării protecţiei la agresiuni verbale sau de 

altă natură asupra personalului DSP, şi aşa insuficient, având în atribuţii şi alte 

activităţi şi acţiuni. 

Domnul deputat Vass Levente precizează că trebuie reglementată 

suplimentar metodologia acordării serviciilor de sănătate la pacienții izolați cu 

probleme diagnostice acute de altă natură sau chiar la pacienții cu infecții deja 

confirmate cu SARS CoV2 aflate în carantină la domiciliu.  Cine se duce, cui se 

adreseaza pentru ajutor de altă specialitate medicală, cum se protejează, cine il ajută 

în acest sens (haine, ecograf mobil, ekg mobil etc.) Aceste aspecte nu vor fi 

reglementate de sistemul spitalicesc copleşit, iar medicii de familie nu o să aibă la 

cine apela în numele bolnavului infectat.  

Domnul senator Botnariu Emanuel propune următoarele observaţii: 

Art. 19. — Pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de 

serviciu, nu din cauze subiective ci doar obiective şi foarte bine argumentate, pot fi 

suspendați din funcțiile de conducere,  conducătorii unităților sanitare, doar la 

propunerea ministrului sănătăţii sau a conducătorului autorităţii publice locale, dupa 
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caz, direcțiilor de sănătate publică la propunerea ministrului sanatatii, caselor de 

asigurări de sănătate la propunerea presedintelui casei de asigurari de sanatate,  

serviciilor de ambulanță la propunerea ministrului sanatatii, precum și autorităților 

și instituțiilor publice centrale și locale la propunerea ministrului de resort sau a 

conducatorului autoritatii publice locale cu atribuții în domeniul asistenței și 

protecției sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate 

să exercite temporar aceste funcții să fie funcționar public. 

Doamna senator Cristina Stocheci  propune prelungirea valabilității unor 

acte medicale care necesită întocmirea unor fișe medicale, prevăzute la art.17,  de 

exemplu, fișa medicală pentru permis auto care supraaglomerează nejustificat 

ambulatoriile de specialitate. De asemenea, materialele necesare, prevăzute la art.28 

alin.(1) și care sunt  achiziționate de DSP-uri în perioada pandemiei, să poată fi 

direcționate și către medicina de familie. 

Domnul deputat Florin Buicu propune reformularea  următoarelor  articole, 

astfel: 

Art. 15 - Pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile la produse 

medicamentoase, materiale sanitare, reactivi și aparatură medicală, la alimentele de 

strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, 

alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 

luni înaintea declarării stării de urgență.  

Art. 16 - În structurile  ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii , 

în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la 

nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal 

auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual 

necesare. 

Art.17. - b) serviciile medicale și medicamentele pentru persoanele asigurate 

pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de 

sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor; 

                        e) prescrierea de medicamente de către medicii de familie, pentru toate 

medicamentele necesare pacienților cronici. 

Art. 19 - Pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse 

privind prevenția și tratarea cazurilor COVID 19,  pot fi suspendați din funcțiile de 

conducere conducătorii unităților sanitare, direcțiilor de sănătate publică, caselor de 

asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanță, precum și autorităților și instituțiilor 

publice centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale, 
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indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate să exercite 

temporar aceste funcții să fie funcționari publici 

Art. 21 - Influențele financiare determinate de creșterile salariale, inclusiv cele 

ale anului în curs,  pentru personalul medical și nemedical din unitățile sanitare 

publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ teritoriale se suportă din 

bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate – Titlul VI – 

Transferuri între unități ale administrației publice. 

Art. 23 - Pentru serviciile medicale, medicamente, investigații paraclinice, 

materiale sanitare, reactivi și echipamente  acordate în perioada stării de urgență, 

sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020. 

Art. 25 - Pe perioada stării de urgență, modificările de structură și autorizarea 

structurilor implicate în tratarea COVID 19 din cadrul unităților sanitare se vor 

aviza/autoriza de către direcțiile de sănătate publică teritoriale în funcție de necesitați. 

            Universitățile de medicină și  farmacie pot acorda servicii medicale de 

diagnostic și tratament, în aceleași condiții ca și furnizorii de servicii medicale 

decontate de FNUASS.Universitățile pot achiziționa în mod direct materiale, 

echipamente și servicii necesare activităților de suport educațional, putând accesa 

pentru acestea atât finanțarea de bază cât și soldurile existente din anii anteriori. 

Art. 26 - Pe perioada stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se pot 

introduce noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și 

combaterii COVID-19. 

Art. 28 - (1) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății 

pentru achiziționarea de către direcțiile de sănătate publică de materiale, echipamente, 

contracte de mentenanță pentru întreținerea echipamentelor,   necesare în perioada 

pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția 

să se realizeze de către direcțiile de sănătate publică prin procedură de achiziție 

directă. 

(2) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru 

achiziționarea de către unitățile sanitare de materiale,  medicamente, echipamente , 

contracte de mentenanță pentru întreținerea echipamentelor,  necesare în perioada 

pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția 

să se realizeze de către unitățile sanitare prin procedură de achiziție directă. 

(3) Ministerele și instituțiile cu rețera sanitară proprie pot face achiziții directe 

pentru unitățile sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort cât si din cele 

ale unităților sanitare. 

Domnul senator  Ionuț Sibinescu formulează o  serie de întrebări adresate 

domnului Victor Costache, Ministrul Sănătății,  Grupului de Comunicare Strategică 

(GCS) ”Stimate domnule ministru, Președintele Organizației Mondiale a Sănătății 

(OMS) a făcut un apel la toate țările să-și îmbunătățească la maxim programele de 

testare pentru a încetini răspândirea coronavirusului.  
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În acest timp în România aflăm că mai avem puțin peste 1500 de teste (1524 

distribuite în cele 7 centre de testare așa cum arată Ministerul Sănătății). Mai mult, 

în comunicarea publică a Ministerului Sănătății ni se spune că au fost achiziționate 

ale 10.000 de teste de diagnosticare moleculară și alte 40.000 de teste rapide care 

vor fi distribuite în țară. 

În același timp, Alexandru Rafila, președintele Societății Române de 

Microbiologie, spunea că „testarea rapida este inutilă. Testele încep să se pozitiveze 

la zece zile de la debutul infecţiei. Între momentul infecţiei şi momentul producerii 

anticorpilor se scurg 10 -14 zile. Acestea nu au marca”. Acesta a mai spus că doar 

persoanele care prezintă simptome ar trebui testate pentru coronavirus. 

România are 184 de cazuri de coronavirus confirmate, mult sub numărul altor 

state. Însă, cât la sută din numărul total de teste efectuate reprezintă aceste 184 de 

cazuri? E o întrebare la care nimeni nu a răspuns până acum. 

Sunt câteva lucruri care trebuie să fie clarificate de urgență:  

1) Câte teste au fost făcute efectiv până în momentul de față?  

2) În câte locații din România se pot efectua aceste teste? Doar în cele 7 

stabilite de minister sau există și altele? 

3) Care e capacitatea pe care o are fiecare locație, câte teste se pot face pe zi?  

Pentru a evita panica, românii trebuie să știe exact și să aibă cât mai multe 

informații. Bineînțeles, corecte!” 

 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate și 

familie a Camerei Deputaților, informează asupra procedurii de vot. În acest sens, se 

vor exercita 2 voturi prin transmiterea unuia din cele trei mesaje de mai jos pentru 

fiecare din cele doua voturi. 

Modalitățile de votare sunt: 

1. Da, de acord 

2. Nu sunt de acord 

3. Mă abțin. 

Primul vot (vot 1) va fi exercitat pentru textul Hotărârii de încuviințare a stării 

de urgenta stabilite de Presedinte prin decret , iar al doilea vot (vot 2) va fi pentru 

asumarea propunerilor/recomandărilor asupra Decretului privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României, și care va cuprinde propunerile senatorilor și 

deputatilor, așa cum au fost înaintate de aceștia. 

Senator Florin Ortan: Vot 1: sunt de acord. Vot 2:sunt de acord. 

Senator  Botnariu: Vot 1:Da sunt de acord. Vot2:Da sunt de acord. 

Deputat Maricela Cobuz: vot 1 Da, de acord. Vot 2 Da, de acord 

Deputat Costel Lupascu: Vot 1: DA, de acord Vot 2 : DA, de acord 

Deputat Antoaneta Ionita: Vot  1: Da, de acord Vot 2: Da, de acord 

Deputat Gratiela Gavrilescu: Vot 1 de acord ; vot 2 de acord 
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Deputat Tamara Ciofu: Vot1: Da.De acord Vot 2: Da,de acord 

Deputat Florin Buicu: Vot 1: DA, de acord Vot 2 : DA, de acord 

Senator Ionut Sibinescu: Vot 1 de acord Vot2 de acord 

Deputat Petru Movila: Vot 1 Da.Vot 2 Da. 

          Deputat Liviu Ioan Balint: Vot 1.Da,sunt de acord Vot 2.Da,sunt de acord. 

Senator Atilla Senat Laszlo: Vot da si da 

Deputat Viorica Chereches: Vot 1 Da   Vot 2 Da 

Deputat Emanuel Ungureanu: Vot 1 Da, Vot 2 Da 

Deputat Cristina Elena Dinu: Vot1:Da,de acord. Vot2:Da,de acord. 

Deputat Tudor Pop: Vot 1: sunt de acord. Vot 2: sunt de acord. 

Deputat Cristina Dumitrache Vot 1: Da, de acord. Vot 2: Da, de acord. 

Senator Florin Bodog: Vot 1: DA, de acord Vot 2 : DA, de acord 

Senator Leon Dănăilă a citit si este de acord Vot 1 Da, Vot 2 Da 

Senator Cristina Stocheci: Vot 1: DA, de acordVot 2 : DA, de acord 

Deputat Sebastian Radu: Vot 1 : Da , de acord Vot 2 : Da , de acord 

Senator Emanuel Botnariu: Ok 

Deputat Carmen Georgeta Holban: Vot 1: Da     Vot 2: Da 

Deputat Vass Levente: 1.Da, 2.Da 

          Deputat Lucretia Rosca: Da 1, Da 2. 

Senator Adrian Wiener: Vot 1: DA VOT 2: DA 

          Senator Renica Diaconescu: Vot 1 Da,de acord vot 2 Da,de acord 

Deputat Florin Stamatian Vot 1 Da-de acord Vot 2 Da-de acord 

          Senator Iulian Dumitrescu: 1.Da; 2.Da 

Deputat Gavriliță Bianca Vot 1: DaVot 2: Da 

 

Votul asupra raportului comun al celor două comisii a început la orele 12,00, 

ultimul vot fiind la orele 12,47.          
În urma dezbaterilor online, deputaţii și senatorii  celor două comisii sesizate 

în fond au hotărât, cu unanimitate  de voturi, să propună plenului reunit al Camerei 

Deputaţilor și Senatului, spre dezbatere şi adoptare, un raport comun de încuviinţare 

a măsurii adoptate prin Decretul Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020,  

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul 

Oficial al României, nr.212 din 16 martie 2020, Partea I,  cu propunerile cuprinse în  

Anexa  care face parte integrantă din raportul comun. 

PREȘEDINTE, 

Conf.univ.dr.Florin Buicu 


