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PROCES VERBAL  

al lucrărilor online ale comisiei din zilele de  23 și 24 noiembrie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 23 și 24 noiembrie 

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

fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu-Florin 

Buicu – președinte,  Cristina-Elena Dinu și Liviu Ioan Balint– secretari, 

Tamara-Dorina Ciofu, Maricela Cobuz,  Ileana Cristina Dumitrache, 

Bianca Gavriliță, Georgeta Carmen Holban și Tudor-Rareș Pop - 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. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

protecţia persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice în România 

(PLx.59/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

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

prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei 

medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale din România    

(PLx.537/2020) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind protecţia 

persoanelor cu boli şi afecţiuni alergice în România (PLx.59/2020), 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 

cadrului normativ pentru protecţia, siguranţa vieţii şi respectarea, în 

condiţii de egalitate şi nediscriminare, a drepturilor persoanelor cu boli şi 
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afecţiuni alergice, precum şi ale persoanelor care prezintă suspiciunea de 

a fi diagnosticate cu astfel de boli şi afecţiuni. Soluţiile legislative vizează 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a integrării sociale a persoanelor care 

suferă de boli şi afecţiuni alergice, diagnosticarea rapidă a persoanelor 

care prezintă suspiciune de boli şi afecţiuni alergice, precum şi creşterea 

nivelului de conştientizare asupra gravităţii bolilor şi afecţiunilor alergice. 

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

inițiativa legislativă în ședința din data de 10 februarie 2020.  

În cadrul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar de 

adoptare cu amendamente admise transmis de Comisia pentru muncă și 

protecție socială. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte 

două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond, în vederea finalizării 

dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 

 

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

dezbatei, în fond, asupra proiectului de Lege privind prevenirea, 

diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din 

unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale din România  

(PLx.537/2020), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

general pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor 

asociate asistenţei medicale, cu scopul de a creşte nivelul de siguranţă a 

pacienţilor internaţi în unităţile medicale, precum şi a persoanelor asistate 

şi îngrijite în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte aflate în 

dificultate. 

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

inițiativa legislativă în ședința din data de 2 septembrie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege şi transmiterea 

acestei soluţii Comisiei pentru muncă și protecție socială, urmând ca 

raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


