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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru sănătate și 

familie 
 

 Comisia pentru muncă și 
protecție socială 

 
Nr. 4c-10/497  Nr. 4c-9/861 

   
Bucureşti, 8 martie 2022 

 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2021 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, 

trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate 

şi familie, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 556/2021 din 8 

noiembrie 2021, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 

 
 
    PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
 
Dr. Nelu TĂTARU          Adrian SOLOMON 
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protecție socială 
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Bucureşti, 8 martie 2022 

 
 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.116/2021 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva 

COVID-19 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru sănătate şi familie și Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au 
fost sesizate, prin adresa nr. PLx 556/2021 din 8 noiembrie 2021, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2021 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2021 prin care se propune 
modificarea şi completarea Legii nr.56/2020 în vederea clarificării 
aspectelor referitoare la sursa de finanţare a drepturilor de natură 
pecuniară, reprezentate de pensia de urmaş, ajutorul suplimentar acordat 
familiei care a suportat cheltuielile ocazionate de decesul personalului 
medical care a participat la acţiuni medicale împotriva COVID -19, precum 
şi de ajutorul lunar acordat părinţilor în condiţiile în care, decedatul era 
singurul întreţinător al părinţilor săi. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 3.11.2021. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.810/2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.6991/2021) 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c- 13/939/2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr. 4c-15/381/2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/1087/2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/466/2021). 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 2 februarie 2022 şi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat.  

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul 

de 19 membri ai comisiei. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, dl. Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţa din 8 martie 2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
aprobarea proiectului de lege. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai 

comisiei, conform listei de prezenţă. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 
 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

 
 
 
PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 
 
Dr.Nelu TĂTARU    Adrian SOLOMON 
 

 
 
 

SECRETAR,                   SECRETAR, 
 
Liviu Ioan BALINT    Dan-Constantin ȘLINCU   
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Șef birou Cristina Bologan                Şef birou Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Maria-Rozalia Bucur     Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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