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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 11 și 12 mai 2020 

 

În zilele de 11 și 12 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  pentru instituirea 

zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua naţională a copilului prematur din 

România” (PLx 211/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  pentru completarea 

Legii asistenţei sociale nr.292/2011 ( PLx 175/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copiilor ( PLx 203/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice ( PLx 212/2020). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( PLx 

228/2020). 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile 

lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului ( PLx 

229/2020). 

8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Răspunsul la coronavirus – utilizarea fiecărui euro 
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disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și 

mijloacele de trai (COM (2020)-143). 

 

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, s-a solicitat amânarea proiectului de lege 

pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege  pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua 

naţională a copilului prematur din România” (PLx 211/2020) 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. 

 

Proiectul de Lege  pentru completarea Legii asistenţei sociale 

nr.292/2011 ( PLx 175/2020) 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.  

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor ( PLx 

203/2020) 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.  

 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice      

( PLx 212/2020) 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 amendamentul 

prevăzut în anexa la aviz. 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor ( PLx 228/2020) 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.  

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.91 

din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru 

îngrijirea sănătăţii copilului ( PLx 229/2020) 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.  

 

În conformitate cu prevederile art.169 și art.170 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,  Comisia pentru sănătate 

și familie a fost sesizată, cu examinarea documentului nelegislativ  – 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

– Răspunsul la coronavirus: Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice 

modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai (COM 

(2020)-143), trimisă cu adresa Biroului Permanent 5/E din 27.04.2020. 
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru sănătate și famile au hotărăt cu unanimitate de voturi să transmită 

Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil . 

 

În zilele de 11 și 12 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 


