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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 15, 16 și 18 iunie 2020 

 

În zilele de 15 și 16 iunie 2020, Comisia pentru sănătate și familie 

și-a desfășurat lucrările, în sistem online, având următoarea ordine de zi : 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 64/2019 ( PLx 30/2018/2019) –sesizare în comun cu  

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

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

prevenţia şi depistarea precoce a diabetului (PLx 250/2020). 

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

organizarea şi exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer (PLx 

198/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

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

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

445/2019) . 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi 

completarea art.8 din Ordonanţa 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 347/2020). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative ( PLx 352/2020) . 

7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European  și 

Comitetul Regiunilor – Turism și Transport în 2020 și ulterior ( COM 

(2020)-550) . 

 

Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ( PLx 30/2018/2019) a fost 

trimisă comisiei noastre , precum și  Comisiei pentru muncă și protecție 

socială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități ca urmare a Deciziei 

Curții Constituționale nr. 64/2019. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, iar  membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, însuşirea soluţiei propuse, respectiv  

adoptarea Legii cu amendamente, redate în anexa care face parte 

integrantă din raportul preliminar ce urmează a fi înaintat Comisiei 

juridice , de disciplină și imunități, precum și Comisiei pentru muncă și 

protecție socială. 

 

Proiectul de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a 

diabetului (PLx 250/2020) a fost trimis  spre dezbatere pe fond  comisiei 

noastre.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

bioinginer medical/bioinginer (PLx 198/2020) a fost trimis spre dezbatere 

pe fond atât comisiei noastre, cât și Comisiei pentru muncă și protecție 

socială. 

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 

muncă și protecție socială, urmând ca raportul comun să fie întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 445/2019) a fost trimis  spre dezbatere 

pe fond  comisiei noastre.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 
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proiectului de lege, cu amendamente admise, redate în anexa care face 

parte integrantă din raport.  
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din 

Ordonanţa 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 

347/2020) a fost trimis spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei pentru muncă și protecție socială . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 

admise redate în anexa la aviz. 

 

Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 

data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte 

normative ( PLx 352/2020) a fost trimis spre avizare comisiei noastre, 

dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru muncă și 

protecție socială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente 

admise redate în anexa la aviz. 

 

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat,  Comisia pentru sănătate și familie a fost 

sesizată, cu examinarea documentului nelegislativ  – Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – Turism și transport în 2020 și 

ulterior (COM (2020)-550). 

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. 

 

În ziua de 18 iunie 2020, Comisia pentru sănătate și familie şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 
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La şedinţele online din zilele de 15 , 16 și 18 iunie 2020 au 

participat toți cei 19 membri ai comisiei. 

În zilele de 15 și 16 iunie 2020  următorii deputaţi s-au aflat la 

sediul Camerei Deputaţilor : Corneliu Florin Buicu – preşedinte ,  Vasile 

Florin Stamatian– vicepreşedinte, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – 

secretari,  Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz,  Georgeta Carmen 

Holban, Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu și Petru Movilă , iar în ziua de 

18 iunie 2020 următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei Deputaţilor : 

Corneliu Florin Buicu – preşedinte ,   Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela 

Cobuz,  Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu și 

Petru Movilă. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


