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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 20, 21 și 22 iulie 2020 

 

 

În zilele de 20, 21 și 22 iulie 2020, Comisia pentru sănătate și 

familie și-a desfășurat lucrările, în sistem online, având următoarea 

ordine de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înseminarea artificială umană și sporirea natalității (Plx 591/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

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

completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(PLx 308/2019). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile (Plx 116/2019) . 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2018 pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătății (PLx 59/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci . 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind 

stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii 

carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020   

(Plx 394/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională . 
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Propunerea legislativă privind înseminarea artificială umană și 

sporirea natalității (Plx 591/2017) a fost trimisă  spre dezbatere pe fond  

atât comisiei noastre cât și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, prin care se propune respingerea 

iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

 

Proiectul de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 

privind calitatea apei potabile (PLx 308/2019) a fost trimis  spre 

dezbatere pe fond   comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.12 

din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (Plx 116/2019) a 

fost trimis  spre dezbatere pe fond   comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru 

finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (PLx 59/2019) a fost 

trimisă  spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât și Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare cu amendamente transmis de Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 

două  comisii. 
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Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și 

unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial 

nr.102 din 4 februarie 2020   (Plx 394/2020) a fost trimisă  spre dezbatere 

pe fond  atât comisiei noastre cât și Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prin care 

se propune respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19)  în zilele de 20, 21 și 22 iulie 2020  au absentat  domnul deputat 

Emanuel Dumitru Ungureanu  – vicepreşedinte și domnul deputat Tudor 

Rareş Pop . S-au aflat la sediul Camerei Deputaţilor următorii deputaţi: 

Corneliu Florin Buicu – preşedinte și Liviu Ioan Balint – secretar. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


