
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr.4c-10/366/ 9 noiembrie  2020 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor online ale comisiei din zilele de  5, 7 și 8 octombrie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 5 octombrie 2020 sunt 

prezenți 16 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, fiind prezenți 

fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu Florin 

Buicu – preşedinte și Liviu-Ioan Balint– secretar, Tamara Dorina Ciofu și 

Carmen Georgeta Holban – membrii, iar în zilele de 7 și 8 octombrie 

2020 sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri, fiind prezenți 

fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu Florin 

Buicu – preşedinte, Dinu Cristina și Liviu Ioan Balint  – secretari, Tamara 

Dorina Ciofu, Maricela Cobuz,  Carmen Georgeta Holban și Ioniță 

Antoneta - membri. 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

   Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi:  

1. Dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile 

(PLx.438/2020). 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri 

fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

(PLx.439/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011 

(PLx.454/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind acordarea 

unei alocaţii de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor şi 

familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat (PLx.513/2020). 
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5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea 

Programului „Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus” 

(PLx.534/2020). 

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (Plx.547/2020). 

7. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiunii de medic veterinar (PLx.446/2020) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice. 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European  și Comitetul 

Regiunilor – Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului 

sexual asupra copiilor ( COM (2020)-607). 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor 

de urgenţă şi al protecţiei civile (PLx.438/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2014, în sensul 

stabilirii atribuţiilor DSU, prin prevederea că această structură 

operaţională coordonează integrat şi permanent, la nivel naţional, 

activităţile de protecţie de civilă, de prevenire şi gestionare a situaţiilor de 

urgenţă, de asigurare şi coordonare a fluxurilor umane, materiale, 

financiare şi de altă natură, necesare restabilirii stării provizorii de 

normalitate, inclusiv primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de 

urgenţă, în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, 

precum şi în cadrul structurilor SMURD şi serviciilor publice de 

ambulanţă, până la internarea în spital sau externarea din UPU/CPU, al 

eliminării coordonării duale a Inspectoratului General de Aviaţie al 

Ministerului Afacerilor Interne, al introducerii unor norme referitoare la 

atribuţiile generale ale structurilor funcţionale şi organizaţionale din 

compunerea DSU, precum şi reglementarea faptului că DSU coordonează 

operaţional activitatea de salvare în mediul speleal (peşteri) şi activităţile 

de căutare-salvare canină în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

reglementarea coordonării metodologice şi evaluării activităţii de formare 

profesională şi de educaţie continuă în domeniul asistenţei medicale de 

urgenţă şi a primului ajutor calificat, în colaborare cu structurile 

specializate ale Ministerului Sănătăţii şi a celorlalte instituţii sau structuri 

cu atribuţii în domeniu.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa 

legislativă în ședința din data de 16 iulie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, 

modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

(PLx.439/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor facilităţi 

fiscale în domeniul impozitului specific unor activităţi, al taxei pe 

valoarea adaugată, impozitului pe profit şi impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor, precum şi suspendarea sau neînceperea executării 

silite în anumite situaţii, precum şi prorogarea unor termene. De 

asemenea, se prevede acordarea de scutiri de la plata unor sume aferente 

contractelor de închiriere a plajelor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectului 

de Lege în ședința din data de 21 iulie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011 (PLx.454/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea cadrului 

legal referitor la beneficiile sociale ce pot fi acordate copiilor aflaţi în 

comunităţile sărace sau în zonele vulnerabile, astfel încât aceştia să 

primească, în situaţii generate de calamităţi naturale, epidemii, pandemii, 

incendii sau accidente, şi vouchere pe care să le folosească exclusiv 

pentru achiziţia de alimente, îmbrăcăminte şi produse de igienă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectului 

de Lege în ședința din data de 21 iulie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind acordarea unei alocaţii 

de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor şi familiilor cu 

risc de vulnerabilitate socială ridicat (PLx.513/2020). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

proiectul de Lege are ca obiect reglementarea acordării unei alocaţii de 

sprijin, în cuantum de 750 lei, persoanelor singure şi familiilor care deţin 

un contract de închiriere pentru o locuinţă şi care au dificultăţi financiare 

în achitarea chiriei lunare, în perioada pentru care a fost instituită starea 

de urgenţă şi încă trei luni după data încetării acesteia. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit  

proiectului de Lege în ședința din data de 2 septembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea Programului 

„Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus” (PLx.534/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului 

„Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus”, în valoare totală de 

15.000.000 lei, prin acordarea unui ajutor de minimis de maximum 

150.000 lei/beneficiar. Astfel, se prevede ca ajutorul de minimis să se 

acorde propunerilor de luptă împotriva pandemiei COVID-19, care 

prezinta soluţii inovatoare, fie ele tehnologice, organizatorice, 

manageriale sau de adaptare a proceselor industriale, care ar putea fi 

direct implementate pentru a testa, trata şi proteja populaţia, a sprijini 

îngrijirea pacienţilor şi protecţia personalului medical, a monitoriza 

evoluţia bolii la nivel individual şi social, a contribui la uşurarea 

constrângerilor din perioada de criză, de exemplu prin soluţii digitale. 

Beneficiari ai programului pot fi: universităţile acreditate şi institutele de 

cercetare-dezvoltare, fundaţiile şi asociaţiile, întreprinderile mici şi 

mijlocii. Totodată, iniţiativa legislativă prevede ca sumele necesare 

implementării Programului să se asigure de la bugetul de stat în procent 

de 100% din bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de 

Afaceri, în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociate acestui 

program. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de Lege în ședința din data de 2 septembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.456 

alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx.547/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.456 
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alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015. Astfel, intervenţia legislativă are ca 

scop includerea în categoria beneficiarilor scutirii de impozit/taxă pe 

clădiri cu destinaţia de servicii medicale şi a unităţilor sanitare private, 

precum şi a cabinetelor medicale ale ambulatoriilor de specialitate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 2 septembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea 

profesiunii de medic veterinar (PLx.446/2020), sesizare în comun cu 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998, intervenţiile legislative vizând alinierea 

legislaţiei naţionale din domeniu cu normele şi exigenţele europene în 

materie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

inițiativa legislativă în ședința din data de 16 iulie 2020. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice, prin care se propune aprobarea proiectului de lege cu 

amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte integrantă din  raportul comun. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

examinarea documentului nelegislativ  – Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European  și 

Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru combaterea mai eficace a 

abuzului sexual asupra copiilor ( COM (2020)-607). 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei  

au hotărăt, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri 

europene un proiect de opinie favorabil. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


