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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/12/09.02.2021 

 
PLx nr.20/2021 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 

şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire 

la acordarea concediilor medicale (PLx nr.20/2021). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, conform avizului nr.1085/22.10.2020. 

 Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 28.12.2020, ca urmare a depășirii 

termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.136/2020, precum şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005. 

Intervenţiile legislative vizează posibilitatea instituirii, sub monitorizarea medicilor de 

familie, a măsurii izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată, până la confirmarea 

infecţiei cu o boală infectocontagioasă, precum şi după confirmarea diagnosticului de 

boală infectocontagioasă, prin investigaţii paraclinice specifice, a persoanelor care, 

potrivit definiţiei de caz, nu prezintă semne şi simptome sau prezintă simptome care nu 

necesită izolarea într-o unitate sanitară sau într-o locaţie alternativă ataşată unităţii 

sanitare, a acordării certificatelor de concediu medical pentru aceste persoane, precum şi 
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a modalităţii de plată a medicilor de familie care monitorizează starea de sănătate a 

respectivelor persoane.  

 În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 

lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi (15 voturi pentru) avizarea favorabilă 

a acestuia.                                                      

  

 

PREŞEDINTE,   

 
Ioan Sabin Sărmaș 
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