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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din ziua de 27 iulie 2020 

 

 

În ziua de 27 iulie 2020, Comisia pentru sănătate și familie și-a 

desfășurat lucrările, în sistem online, având următoarea ordine de zi : 

1.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în 

combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19 (Plx 396/2020) –

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2020 pentru 

abrogarea Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului 

înlocuitorilor laptelui matern (PLx 380/2020) –sesizare în comun cu  

Comisia pentru industrii și servicii. 

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

completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx 50/2020) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială . 
 

Propunerea legislativă pentru acordarea unor drepturi urmașilor 

personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus 

COVID-19 (Plx 396/2020) a fost trimisă  spre dezbatere pe fond  atât 

comisiei noastre cât și Comisiei  pentru muncă și protecție socială. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, respingerea propunerii legislative şi transmiterea acestei soluţii 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, urmând ca raportul comun să 

fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.76/2020 pentru abrogarea Legii nr.207/2016 privind 

reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern (PLx 
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380/2020)  a fost trimis spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât 

și Comisiei pentru industrii și servicii. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, întocmirea unui raport preliminar de aprobare a  Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.76/2020 pentru abrogarea Legii nr.207/2016 

privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern , în 

forma adoptată de Senat  şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru 

industrii și servicii, urmând ca raportul comun să fie întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

 

Proiect de lege privind completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 

50/2020) a fost trimis  spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât și 

Comisiei pentru muncă și protecție socială . 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare cu amendamente transmis de Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 

două  comisii. 

 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19)  în ziua de 27 iulie 2020  a absentat  domnul deputat Tudor Rareş 

Pop . S-au aflat la sediul Camerei Deputaţilor 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  şi Sebastian Valentin Radu. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


