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În zilele de 23, 24 și 25 februarie 2021, Comisia pentru sănătate și 

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

de zi : 

1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea 

aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în conextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 

creşterii ocupării forţei de muncă (PLx.82/2021).  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor 

măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative (PLx.95/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.171/2019). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu   

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

constanta.popa
Ştampilă nouă



 2 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor medicale (Plx.363/2019). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu   

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap  - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială   (PLx.389/2017). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise 

în vederea punerii în acord a textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2017 cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr. 906/2020. 

 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2021 –Secțiunea ”Sănătate” (PLx.109/2021). 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii hotărăsc, 

cu   majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege cu 

amendamente respinse. 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de  23 februarie 2021 sunt 

prezenți 23 deputați din totalul de 23 membri ai Comisiei, fiind prezenți fizic 

la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, 

Corneliu-Florin Buicu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– 

vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana  

Stoica – secretari, Cristina-Elena Dinu, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, Glad 

Varga în locul deputatului Andrei Daniel Gheorghe, Georgeta-Carmen 

Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus 

Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu Neaga, Tudor Rareș Pop, 

Alexandru Rafila, Ioan-Sabin Sărmaș, Emanuel-Dumitru Ungureanu și 

Zoltan Zakarias - membri. 

La lucrările online ale comisiei din ziua de  24 februarie 2021 sunt 

prezenți 23 deputați din totalul de 24 membri ai Comisiei, fiind prezenți fizic 

la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, 

Corneliu-Florin Buicu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– 

vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana  

Stoica – secretari, Cristina-Elena Dinu, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, 

Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-Gabriel Mihalcea,  

Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu Neaga, Tudor Rareș 

Pop, Alexandru Rafila, Ioan-Sabin Sărmaș, Emanuel-Dumitru Ungureanu și 

Zoltan Zakarias – membri, iar domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe nu a 

participat la lucrările comisiei. 
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La lucrările comisiei din ziua de  25 februarie 2021 sunt prezenți 24 

deputați din totalul de 24 membri ai Comisiei, fiind prezenți fizic la sediul 

Camerei Deputaților următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-

Florin Buicu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Liviu-

Ioan Balint și Diana  Stoica – secretari, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, 

Andrei Daniel Gheorghe, Georgeta-Carmen Holban, Remus-Gabriel 

Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Tudor Rareș Pop, 

Alexandru Rafila, Ioan-Sabin Sărmaș și Zoltan Zakarias - membri. 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


