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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat,  raportul  asupra proiectului de Lege privind 

acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul Covid-19 trimis 

Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa        

nr. PLx 304/2020  din  20 mai 2020. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face  

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.Dr.Florin Buicu 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          
Bucureşti,  9   iunie 2020 
Nr. 4c-10/154 
                                                        
                                             

RAPORT         
asupra proiectului de Lege privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români  

de virusul Covid-19 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond,în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 
acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul Covid-19   trimis  cu adresa  nr. PLx 304/2020  din  
20 mai 2020. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19.05.2020. 
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
La întocmirea prezentului raport , Comisia pentru sănătate şi familie a avut în vedere : 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.420 din 30.04.2020) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social ( nr.3736 din 18.05.2020) 
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Proiectul de lege are ca obiect reglementarea distribuirii de măşti pentru protecţia cetăţenilor români împotriva 
virusului Covid-19. Proiectul vizează achiziţionarea de măşti de protecţie de către Ministerul Sănătăţii, prin UNIFARM 
S.A., precum şi distribuirea acestora către cetăţeni. 

  
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa online din 9 iunie 2020. La lucrările comisiei 
au fost prezenţi  19  deputaţi din totalul de 19 membri. 

 
  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  
 

 În urma dezbaterilor online ale proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații Comisiei pentru sănătate și 
familie,  au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare  
proiectul de Lege privind acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul Covid-19  cu 
amendamentele admise  prezentate în Anexă. 

  

 

 

 

 
                              PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 

 

                     Conf. Dr.Florin BUICU                                                        Dr.VASS Levente 
 
 
 

                                                                           

 
Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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ANEXA 

 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  Titlul legii 
 
Lege privind acordarea de 
măşti pentru protecţia 
cetăţenilor români de virusul 
Covid-19 

 
Nemodificat 

 

2.  Art.1.- Prin  prezenta  lege  se  
acordă  gratuit  un  set de 30 de 
măşti de protecţie pentru fiecare 
cetăţean român aflat pe teritoriul 
României până la data de 15 
mai 2020. 
 

Art.1.- Prin  prezenta  lege  se  acordă  
gratuit  un  set de 30 de măşti de 
protecţie, lunar, pentru : 
a)persoanele din familiile beneficiare 
ale ajutorului social acordat în baza 
Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
b)persoanele din familiile beneficiare 
de alocaţie pentru susţinerea familiei 
acordată în baza Legii 
nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c)pensionarii sistemului public de 
pensii ale căror drepturi sunt de până 
la 1.000 lei inclusiv, reprezentând 

Pentru a asigura o protecție 
suplimentară acestor categorii de 
persoane defavorizate. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) Motivare 

nivelul indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2009 privind instituirea pensiei 
sociale minime garantate, aprobată 
prin Legea nr. 196/2009, cu 
modificările ulterioare; 
d)persoanele încadrate în grad de 
handicap care realizează venituri 
exclusiv din prestaţiile sociale 
prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

3.  Art.2.- (1) În vederea 
asigurării protecţiei cetăţenilor de 
pe teritoriul României în actualul 
context epidemiologic determinat 
de răspândirea noului 
coronavirus, Ministerul Sănătăţii, 
prin UNIFARM S.A., dispune 
achiziţionarea de măşti de 
protecţie, conform standardelor 
europene în vigoare, 
preponderent de la producători 
interni şi din import. 
 
 (2) Fondurile pentru 
acordarea măştilor se asigură de 
la bugetul de stat şi din fondurile 

Art.2.- (1) În vederea asigurării 
protecţiei cetăţenilor de pe teritoriul 
României în actualul context epidemiologic 
determinat de răspândirea noului 
coronavirus, Ministerul Sănătăţii 
achiziționează, prin Compania Națională 
Unifarm S.A.,  măştile de protecţie, 
conform standardelor europene în vigoare, 
preponderent de la producători interni . 
 
 
 
 
 (2) Fondurile necesare 
achiziționării și distribuției măștilor de 
protecție către populație  se asigură de 

 
În acord cu avizul Consiliului 
Legislativ nr.420/30.04.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) Motivare 

proprii ale companiei Unifarm 
S.A.. 
 

la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătății . 
 
 
Autori: membrii comisiei 
 

4.  Art.3.-  (1) Distribuţia 
măştilor se realizează de 
compania Unifarm SA. prin 
direcţiile de sănătate publică 
judeţene şi a Municipiului 
Bucureşti către autorităţile publice 
locale. 
 
 
 
 (2) Autorităţile publice locale 
se vor asigura de distribuirea 
către fiecare cetăţean a setului de 
30 de măşti de protecţie în mod 
gratuit. 
 

Art.3. – (1) Autorităţile publice locale 
au obligaţia să întocmească liste 
nominale cu persoanele beneficiare 
prevăzute la  art. 1 şi să le transmită 
direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
în termen de 3 zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, în vederea 
stabilirii necesarului de repartizat. 
 
(2) Distribuirea măştilor de protecție 
se realizează de către Ministerul 
Sănătății prin direcţiile de sănătate 
publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti către autorităţile publice 
locale. 
 
 
(3) Autorităţile publice locale asigură 
distribuirea măștilor de protecție,  în 
mod gratuit , către fiecare beneficiar 
prevăzut la art.1 . 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 

Pentru claritatea normei. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) Motivare 

5.   Art.4. – Prevederile prezentei legi se 
aplică  până la încheierea pandemiei de 
coronavirus COVID-19 , declarată oficial de 
către Organizația Mondială a Sănătății . 
 
Autori: membrii comisiei 
 

Pentru a asigura un termen 
concret de aplicare a dispozițiilor 
prezentei legi. 
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