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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 9-11 februarie 2021 

 

În zilele de 9, 10 și 11 februarie 2021 Comisia pentru sănătate și 

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

ordine de zi : 

1. Aprobarea nominalizării domnului deputat Sebastian Ilie 

Suciu (AUR) pentru funcția de vicepreședinte al Comisiei. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx.358/2019). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.49/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială 

(PLx.282/2020), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat Nelu Tătaru, 

președintele comisiei, informează pe membrii comisiei  de propunerea 

înaintată de către Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea 

Românilor (AUR) privind nominalizarea domnului deputat Sebastian-Ilie 

Suciu pentru funcţia de vicepreședinte al Comisiei.  

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, cu unanimitate de 

voturi, propunerea de nominalizare.  

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx.358/2019). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.95/2006, în sensul introducerii activităţii de medicină şcolară, 

preşcolară şi stomatologică studenţească în categoria activităţilor care 

sunt finanţate de către spital din bugetul de stat . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative întrucât soluțiile 
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legislative preconizate sunt deja reglementate în cadrul prevederilor 

art.193 alin.(2)lit.h) și art.194 lit.b) și d) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială (PLx.282/2020), 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.  

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, 

intervenţiile legislative vizând, în principal, condiţiile şi modalitatea de 

acordare a certificatelor de concediu medical pentru carantină şi a 

indemnizaţiilor aferente acestor certificate. Totodată, se stabileşte, în 

sarcina instituţiilor şi a autorităţilor publice angajatoare, a obligaţiei de a 

suporta integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente 

certificatelor de concediu medical pentru carantină de care beneficiază 

personalul propriu. De asemenea, se urmăreşte crearea cadrului legal 

necesar acordării indemnizaţiei de hrană pentru personalul din sistemul 

sanitar şi cel din unităţile de asistenţă socială, respectiv, servicii sociale 

cu cazare, publice, implicat în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare 

şi tratare a cazurilor COVID 19, indiferent de timpul efectiv lucrat.  

În cursul dezbaterilor  a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, prin care se propune 

aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

proiectului de lege. 

 

La şedinţele  comisiei din zilele de 9, 10 și 11 februarie 2021 au 

participat toți cei 22 membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat 

la sediul Camerei Deputaţilor: Nelu Tătaru-preşedinte, Adrian Wiener și 

Florin Buicu – vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu și Liviu-

Ioan Balint – secretari, Cristina-Elena Dinu, Grațiela-Leocadia 

Gavrilescu, Sorin Prișcă în locul deputatului Andrei Daniel Gheorghe, 

Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Rodica Nassar, Florian 

Neaga și Alexandru Rafila - membri. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


