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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 18 și 19 mai 2020 

 

În ziua 18 mai 2020, 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 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2020 privind 

întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar  ( PLx 157/2020) . 

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

alăptarea în spaţii publice (PLx 257/2018) - sesizare în comun Comisia 

pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.   

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 

măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă ( PLx 

257/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii 

ambrozia ( PLx 49/2020). 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a 

sistemului sanitar  ( PLx 157/2020) a fost trimis  spre dezbatere pe fond  

comisiei noastre . 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 

de Lege cu amendamente. Amendamentele se regăsesc în raportul 

comisiei. 
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Proiectul de Lege  privind alăptarea în spaţii publice (PLx 

257/2018) a fost trimis  spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât 

și  Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, prin care se 

propune adoptarea iniţiativei legislative cu amendamente. 

Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi.  

 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate 

din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, 

pe perioada stării de urgenţă ( PLx 257/2020) a fost trimis spre avizare 

comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 

pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele 

admise redate în anexa la aviz. 

 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia ( PLx 49/2020) a fost 

trimis spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de 

competenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

și servicii specifice și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
   

 

În ziua de 19 mai 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 și avizarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind 

declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 .  

 În urma dezbaterilor, deputaţii și senatorii  celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate  de voturi,  avizarea favorabilă a Hotărârii 

Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID – 19. 
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În zilele de 18 și 19 mai 2020 și-au înregistrat prezenţa online la 

lucrări următorii deputaţi: Corneliu Florin Buicu – preşedinte , prezent la 

sediul Camerei Deputaților,  Lucreţia Roşca , Vasile Florin Stamatian şi 

Emanuel Dumitru Ungureanu  – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu, 

Liviu Ioan Balint şi Levente Vass – secretari, Viorica Cherecheş , Tamara 

– Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz, Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela 

Leocadia Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă , Georgeta Carmen 

Holban, Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu, Petru Movilă , Tudor Rareş 

Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


