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  În ziua de 15 aprilie 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 dezbaterea, în fond, asupra Decretului Președintelui României 

privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României nr.240 din 14 

aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 

din 14 aprilie 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 privind prelungirea stării  de urgență pe teritoriul României, în 

comisiile comune pentru sănătate ale Senatului și Camerei Deputatilor. 

         Domnia sa, informează că procedura nu permite depunerea de 

amendamente, ci formularea de propuneri/observații.  

         Decretul Președintelui României nr.240 din 14 aprilie 2020 privind 

prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.311 din 14 aprilie 2020, are ca obiect de 

reglementare prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, 

instituită prin Decretul nr.195/2020, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,  pentru o perioadă de 30 

de zile, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Pentru  realizarea 

managementului consecințelor, raportat la evoluția situației 

epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul 

următoarelor drepturi și libertăți: a) libera circulație; b) dreptul la viață 

intimă, familială și privată; c) inviolabilitatea domiciliului; d) dreptul la 

livia
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învățătură; e) libertatea întrunirilor; f) dreptul de proprietate privată; g) 

dreptul la grevă; h) libertatea economică.   

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

recomandări din partea parlamentarilor, astfel: 

• Art.28 se completează după cum urmează:  Începând cu data 

prezentei, furnizorii de servicii de ambulator,  cabinete de medicina de 

familie indiferent de forma de organizare, cabinete medicale de 

specialitate, inclusiv cabinete stomatologice, laboratoare de analize 

medicale, furnizori de servicii de imagistică medicală în regim de 

ambulator, farmacii comunitare, vor primi un buget de practica lunar de 

5.000 lei pentru asigurarea materialelor de protecție necesare angajaților 

și beneficiarilor serviciilor prestate, decontate din FNUASS, asigurate 

prin transferuri de la bugetul de stat. 

• Art.29 se completează după cum urmează: Pentru spitalele 

care au în structura CPU sau UPU vor fi decontate toate materialele 

sanitare, medicamente, dezinfectanți, contracte de mentenanță ale 

echipamentelor, reactivi și analize de laborator din transferuri de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății. 

• Art.30 se completează după cum urmează:  - Consultațiile și 

serviciile prestate în regim de telemuncă vor fi decontate de casele de 

asigurări de sănătate. 

• Art.34 se completează după cum urmează:  Salariile pentru 

tot personalul din sănătate și asistența socială inclusiv pentru toate 

categoriile de instituții aflate in subordinea și coordonarea Ministerului 

Sănătății, vor fi achitate fără a se ține cont de limitarea sporului maxim pe 

ordonator de credite și vor fi calculate la valoarea maximă aferentă 

fiecărei specialități sau loc de muncă. 

•  Art.37 se completează după cum urmează: Universitățile de 

Medicină și Farmacie pot furniza servicii medicale de diagnostic și 

tratament, aceste servicii fiind avizate de DSP-urile teritoriale și 

decontate de FNUASS, conform serviciilor similare decontate 

furnizorilor de servicii medicale. Universitățile pot achiziționa toate 

materialele și serviciile necesare pentru furnizarea serviciilor medicale de 

diagnostic și tratament, similar furnizorilor de servicii medicale. 

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. 

Personalul didactic din învățământul superior medical și 

farmaceutic care desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții, în 

baza unui contract cu jumătate de normă, în unități sanitare unde 

funcționează catedra sau disciplina didactică va fi asimilat cu norma 
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întreaga, normele pentru aceasta categorie nefiind luate in calcul la 

stabilirea normelor aferente instituțiilor sanitare respective. 

• Art.41 se reformulează după cum urmează: Se autorizează 

prescripțiile Off-label după ce aceste tratamente sunt avizate de comisia 

unității sanitare respective, conduse de directorul medical. 

• Art.42 se reformulează după cum urmează:   

(1) Asigurarea sumelor necesare pentru achiziționarea de către 

direcțiile de sănătate publică, de materiale și echipamente de protecție, 

echipamente, piese de schimb, reactivi, servicii de mentenanța a 

echipamentelor necesare în perioada pandemiei, se realizează prin 

alocarea de către Ministerul Sănătății, în bugetul direcțiilor de sănătate 

publică, a sumelor cu această destinație, urmând ca achiziția să se 

realizeze de către direcțiile de sănătate publică prin achiziții directe, în 

condițiile art.15. 

(2) Asigurarea sumelor necesare pentru achiziționarea de către 

unitățile sanitare de materiale, echipamente de protecție și medicamente, 

echipamente, piese de schimb, reactivi, servicii de mentenanța a 

echipamentelor necesare în perioada pandemiei se realizează prin 

alocarea de către Ministerul Sănătății, în bugetul unităților sanitare din 

subordine, a sumelor cu această destinație, urmând ca achiziția să se 

realizeze prin procedură de achiziție directă, în condițiile art.15. 

(3) Asigurarea sumelor necesare pentru achiziționarea de către 

unitățile sanitare care nu sunt în subordinea Ministerului Sănătății, de 

materiale, echipamente de protecție și medicamente, echipamente,  piese 

de schimb, reactivi, servicii de mentenanță a echipamentelor necesare în 

perioada pandemiei se realizează prin alocarea de către ordonatorul 

principal de credite în bugetul acestor unități a sumelor cu această 

destinație, urmând ca achiziția să se realizeze prin procedură de achiziție 

directă, în condițiile art.15. 

(4) Ministerele cu sistem de sănătate propriu pot face achiziții 

directe de produse și servicii, în condițiile art.15 pentru unitățile sanitare 

proprii, atât din bugetele ministerelor de resort, cât și din cele ale 

unităților sanitare. 

(5) Pe durata stării de urgență, pentru asigurarea continuității 

hrănirii deținuților și igienei individuale corespunzătoare, unitățile 

subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor pot achiziționa, 

direct, în condițiile art.15, alimente, articole de curățenie și igienă 

individuală destinate persoanelor private de libertate, cu autorizarea 

prealabilă a directorului general al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

(6) Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în rândul efectivelor 

de deținuți și a personalului din unitățile sistemului penitenciar, pe durata 

stării de urgență, penitenciarele-spital pot achiziționa direct, pentru 
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unitățile arondate, în condițiile art.15, materiale și echipamente necesare 

prevenirii și combaterii COVID-19, din fondurile încasate în baza 

contractelor de prestări servicii medicale, cu autorizarea prealabilă a 

directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

• Art.45 se completează după cum urmează:  Prin Ordin al 

ministrului sănătății vor fi stabilite normele de hrană pentru unitățile 

sanitare. 

• La Anexa 1, art. 4 se reformulează după cum urmează: 

serviciile voluntare de pompieri (situații de urgență), se subordonează 

operațional unităților teritoriale pentru situații de urgență care stabilesc 

responsabilitățile și modul de acțiune al acestora, plata salariilor 

angajaților fiind asimilată celor din unitățile teritoriale și plătită din 

bugetul MAI. 

În urma dezbaterilor online, deputaţii și senatorii celor două 

comisii hotărăsc, cu unanimitate  de voturi,  să propună plenului reunit al 

Camerei Deputaţilor și Senatului, spre dezbatere şi adoptare, un raport 

comun, pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Președintele României 

privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, cu 

propunerile cuprinse în anexa  care face parte integrantă din  raportul 

comun. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


