
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-10 /139/ 27 mai  2020 

 
 

PROCES VERBAL 

 al lucrărilor online ale comisiei din zilele de 11 și 12 mai 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 11 și 12 mai 2020 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, iar domnul 

deputat Florin Buicu, președintele comisiei, fiind prezent fizic la sediul 

Camerei Deputaților.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, 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). 
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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 disponibil, 

prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai 

(COM (2020)143). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar, pe perioada 

instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2. 

Intervenţiile legislative vizează desemnarea Ministerului Sănătăţii ca 

autoritate exclusivă pentru aplicarea prevederilor art.19 din Decretul 

Preşedintelui României nr.195/2020. Totodată, Ministerul Sănătăţii va 

coordona organizarea şi funcţionarea tuturor unităţilor sanitare. 

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

lege în data 23 aprilie 2020. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a avizat favorabil, 

iar Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat negativ inițiativa 

legislativă. 

În cadrul dezbaterilor, s-a solicitat amânarea proiectului de lege 

pentru o ședință ulterioară. Propunerea de amânare este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege  pentru instituirea zilei de 17 

noiembrie ca ”Ziua naţională a copilului prematur din România” 

(PLx.211/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 17 

noiembrie ca Ziua Naţională a copilului prematur din România. Conform 

expunerii de motive, demersul legislativ vizează atragerea atenţiei asupra 

importanţei existenţei unei activităţi concertate a factorilor de decizie din 

statul român în domeniul copiilor prematuri. Ziua naţională a copilului 

prematur din România poate fi marcată de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi de către organizaţiile non-
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guvrnamentale prin organizarea de evenimente dedicate copiilor 

prematuri. În săptămâna care include data de 17 noiembrie, Ministerul 

Sănătăţii, prezintă în faţa comisiilor de sănătate reunite ale Senatului şi 

Camerei Deputaţilor, un raport privind situaţia copiilor prematuri din 

România, precum şi progresele înregistrate în acest domeniu. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în data 23 aprilie 2020. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de 

Lege cu amendamentele admise redate în Anexa raportului comisiei. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  pentru completarea Legii 

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

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.292/2011, în sensul reformării sistemului de protecţie socială la nivel 

naţional, judeţean, local, prin acordarea unui pachet minimal de servicii 

sociale fiecărui copil şi familiei acestuia, pachet care include servicii de 

bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în data 23 aprilie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copiilor (PLx.203/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.272/2004, soluţiile legislative urmărind să accelereze reforma 

structurii de protecţie a copilului în România, ameliorând cadrul de 

ocrotire a acestuia, prin facilitarea şi urgentarea procedurilor de plasare a 

copilului instituţionalizat într-o familie, cel mai prielnic mediu pentru 

creşterea şi dezvoltarea sa personală.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în data 23 aprilie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

 



 4 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii-cadru nr.153/2017, în sensul reglementării unor noi exceptii de la 

aplicarea prevederilor art.25 referitoare la limitarea sporurilor salariale 

acordate personalului din familia ocupaţională de funcţii bugetare sănatate 

şi asistenţă socială, precum şi a modificării art.7 din cadrul Capitolului II 

al anexei nr.2 la actul normativ de bază. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în data 23 aprilie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentul  admis 

prevăzut în anexa la aviz. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010, în sensul acordării şi bunicilor care se 

ocupă de creşterea nepoţilor, în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în 

cazul copilului cu handicap, atât a unei indemnizaţii, cât şi a unui concediu 

pentru creşterea acestora, urmărindu-se încurajarea reîntoarcerii în 

activitate a părinţilor care beneficiază de concediu pentru creşterea 

copilului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în data 23 aprilie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.91/2014, intervenţiile legislative vizând creşterea numărului de 

zile de care un părinte poate beneficia pentru îngrijirea sănătăţii copilului, 

de la o zi la 5 zile. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în data 23 aprilie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au examinat şi 

dezbătut 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). 

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. 

Documentul supus examinării Comisiei având caracter nelegislativ 

reprezintă o strategie pe termen scurt a Uniunii Europene ca răspuns la 

criza profundă creată de răspândirea epidemiei de coronavirus. În scopul 

salvării vieților omenești și al conservării mijloacelor de trai se au în 

vedere, în principal, următoarele măsuri: crearea unui instrument de 

solidaritate al UE în valoare de 100 miliarde EUR pentru ajutorul 

lucrătorilor; asigurarea flexibilității fondurilor structurale și de investiții  

prin direcționarea acestora către sănătatea publică și atenuarea șocului 

economic; direcționarea tuturor sumelor disponibile din bugetul UE pe 

acest an către instrumentele de urgență.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru sănătate și famile hotărăsc cu unanimitate de voturi, să transmită 

Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


