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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 25 și 26 mai 2020 

 

În zilele de 25 și 26 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 privind 

măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de 

psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă ( PLx 217/2020)  - sesizare în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

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

modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror 

stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 

30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti     

( PLx 11/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 23/2020) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului Legii laptelui şi a 

produselor lactate ( PLx 298/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind munca 

în domeniul pescuitului maritim ( PLx 291/2020) . 

 

Proiectul de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical 

şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă ( PLx 

217/2020) a fost trimis  spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre , cât 

și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
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În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 

de Lege cu amendamente şi transmiterea acestei soluţii Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități, urmând ca raportul comun să fie întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata 

tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost 

afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 

produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti ( PLx 11/2020) a fost 

trimis  spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât și  Comisiei  

pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 

de Lege cu amendamente şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci, urmând ca raportul comun să fie întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 

precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 23/2020) a fost trimis  spre dezbatere pe fond  

atât comisiei noastre cât și  Comisiei  pentru muncă și protecție socială. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe 

separate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi , să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de Senat. 
 

Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate ( PLx 298/2020) a 

fost trimis spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de 

competenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

și servicii specifice. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
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Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului 

maritim ( PLx 291/2020) a fost trimis spre avizare comisiei noastre, 

dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru muncă și 

protecție socială și Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative.  

 

 

În zilele de 25 și 26 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 


