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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege  

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2020 privind 

instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata 

riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea 

art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu care Comisia pentru sănătate și familie și 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost sesizate 

pentru dezbatere, în fond, trimis cu adresa nr.PLx.25/2021. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                                     PREȘEDINTE, 

Constantin ȘOVĂIALĂ                                             Dr.Nelu TĂTARU 

 

 

 

 SECRETAR,                                                              SECRETAR, 

 Antonel  TĂNASE                                           Liviu-Ioan BALINT
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RAPORT COMUN  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru 

asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de 

pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 

 

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

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, și Comisia pentru sănătate și familie  au fost sesizate, spre dezbatere în 

fond, cu proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului 

de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi 

pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, transmis cu adresa 

nr.PLx.25 din 1.02.2021. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din 28.12.2020, în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1108/29.10.2020); 

 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.10200/29.10. 2020); 

 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.4c-6/44/11.02.2021); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială                         

(nr.4c-9/73/11.02.2021); 



 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

(nr.PLx.25/2021). 

 

          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suplimentarea statului de 

organizare al Spitalului de Urgenţă „Prof.Dr.Dimitrie Gerota” Bucureşti, subordonat 

Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, prin înfiinţarea, în cadrul 

Unităţii de primiri urgenţe, a Compartimentului Suport COVID—19, prevăzut cu 

200 de posturi de medici rezidenţi care au promovat examenul de specialitate şi/sau 

de medici specialişti în specialităţile anestezie terapie intensivă, medicină de 

urgenţă, epidemiologie, radiologie - imagistică medicală, boli infecţioase şi 

pneumologie, care se va afla sub coordonarea directă a Direcţiei Generale 

Management Urgenţe Medicale din cadrul Departamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă al Ministrului Afacerilor Interne. 

 

  Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 

dezbătut proiectul de lege  în ședința din 23 februarie 2021, și au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat.  

La lucrările comisiei, deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă 

înregistrată. 

 

 Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de lege în 

ședința online din ziua de 9 martie 2021, și au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

La lucrările comisiei au fost prezenți 23 deputați din totalul de 24 membri. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, raportul comun de 

adoptare al proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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a necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de 

COVID-19 şi pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în forma 

prezentată de Senat. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

             PREȘEDINTE,                                                       PREȘEDINTE, 

      Constantin ȘOVĂIALĂ                                             Dr.Nelu TĂTARU 

 

 

              SECRETAR,                                                              SECRETAR, 

          Antonel  TĂNASE                                                   Liviu-Ioan BALINT 


