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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 4 și 5 mai 2020 

 

În zilele de 4 și 5 mai 2020, Comisia pentru sănătate și familie și-a 

desfășurat lucrările, în sistem online, având 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. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri 

economice şi fiscal-bugetare   ( PLx 148/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal ( PLx 164/2020). 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a 

sistemului sanitar  ( PLx 157/2020) a fost trimis  spre dezbatere pe fond  

comisiei noastre . 

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

pentru o ședință ulterioară, fiind prezentate amendamente care necesită o 

reevaluare a textului. Propunerea de amânare a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare   

( PLx 148/2020) a fost trimis spre avizare comisiei noastre, dezbaterea 

fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal ( PLx 164/2020) a fost trimis spre 

avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competenţa  

Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

În zilele de 4 și 5 mai 2020 și-au înregistrat prezenţa online la 

lucrări următorii deputaţi: Corneliu Florin Buicu – preşedinte , Lucreţia 

Roşca , Vasile Florin Stamatian şi Emanuel Dumitru Ungureanu  – 

vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu, Liviu Ioan Balint şi Levente Vass – 

secretari, Viorica Cherecheş , Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz, 

Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca 

Miruna Gavriliţă , Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă , Costel 

Lupaşcu, Petru Movilă , Tudor Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu. 
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