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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor online ale comisiei din zilele de  2 și 3 noiembrie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 2 și 3 noiembrie 2020 

sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri, fiind prezenți fizic la 

sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu-Florin Buicu – 

președinte,  Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz, Cristina Ileana 

Dumitrache și Georgeta Carmen Holban - membri. 

 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 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2020 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-

dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, 

terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 

esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei (PLx.496/2020) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

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

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 

serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov (PLx.355/2016) – sesizare în comun cu  Comisia pentru 

muncă și protecție socială. 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 
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pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 

(PLx.639/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea 

Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor 

şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, 

semnat la Bucureşti, la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 

2020 (PLx.661/2020). 

 

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

dezbateri, în fond, proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în 

domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi 

producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în 

vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 

sănătate a populaţiei (PLx.496/2020), sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desfiinţarea 

Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Medicale, aflat în subordinea 

Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi preluarea 

activităţii şi a personalului acestuia de către Institutul National de 

Cercetare-Dezvoltare Medico-Medicală „Cantacuzino”, instituţie de drept 

public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naţionale. Totodată, se 

propun intervenţii legislative asupra Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-

dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, 

terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 

esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. 

În cadrul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar de 

adoptare cu amendamente transmis de Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională. 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

Acestea se regăsesc în raportul preliminar întocmit și transmis celorlalte 

două comisii sesizate cu dezbaterea pe fond, în vederea finalizării 

dezbaterilor și întocmirii raportului comun. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 

(PLx.355/2016), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

Proiectul de lege are ca obiect Statutul personalului profesionist 

operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă Judeţene şi al 

Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, unităţi sanitare publice de 

importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflate în subordinea 

Ministerului Sănătăţii. 

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

legislativă în ședința din data de 14 septembrie 2016. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și 

transmiterea acestei soluții Comisiei pentru muncă și protecție socială, 

urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor și 

în cadrul acestei comisii. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 

Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă (PLx.639/2020). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor 

măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă 

(denumit în continuare „PNRR”), necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului 

de Redresare şi Rezilienţă. Sprijinul financiar se utilizează pentru 

finanţarea proiectelor de investiţii de interes strategic naţional/local din 

următoarele domenii: infrastructura pentru sisteme de irigare/umectare a 

solului pentru combaterea riscului de secetă, combaterea eroziunii solului, 

drenare şi desecare, protecţie antigrindină, împăduriri; infrastructura 

pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare 

platforme industriale, înfiinţare/reabilitare/modernizare campusuri şcolare 

necesare învăţământului profesional şi tehnic, 

reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi 

distribuţie a energiei termice necesare populaţiei; infrastructura din 

domeniul sănătăţii publice; infrastructura pentru cercetare în domeniul 

transferului tehnologic; infrastructura de apă-canalizare; infrastructura 

edilitară: apa-canalizare, modernizare/extindere/reabilitare/dezvoltare de 



 4 

drumuri interioare ale localităţilor, mobilitate urbană în parteneriat cu 

localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme 

centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale 

limitrofe localităţilor urbane. 

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

proiectul de Lege în ședința din data de 14 octombrie 2020. 

În urma finalizării 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 privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de 

împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor şi România, în 

calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la 

Bucureşti, la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 2020 

(PLx.661/2020). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor 

și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, 

semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie 

2020, în cadrul instrumentului SURE, în vederea susținerii 

indemnizațiilor de care beneficiază salariații, în cuantum de 75% din 

salariul de bază corespunzător locului de muncă, a rambursării unei părți 

din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 

41,5%  din salariul de bază, acordării unor indemnizații unor categorii de 

profesioniști, a căror activitate a fost redusă ca urmare a pandemiei 

COVID-19, acordării sporului pentru munca suplimentară prestată în 

perioada situației de urgență peste programul normal de lucru de către 

personalul structurilor de specialitate ale Institutului Național de Sănătate 

Publică.   

 Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


