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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de  19, 20 și 21 octombrie 2020 

 

În zilele de 19, 20 și 21 octombrie 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 

modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile 

pacientului ( PLx 438/2019) . 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru 

abrogarea art.IV alin.(2) şi V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea 

şi completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative ( PLx 505/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române (PLx 571/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării 

în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 

2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2 

(PLx 581/2020). 
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Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.46/2003 privind drepturile pacientului ( PLx 438/2019) a fost trimis  

spre dezbatere pe fond  comisiei noastre . 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi , să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise, redate 

în anexa care face parte integrantă din raport. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art.IV alin.(2) şi V din 

Legea nr.236/2019 pentru modificarea şi completarea art.15 din 

Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii    

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative ( PLx 505/2020) a fost trimis  comisiei 

noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentatră și servicii specifice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.550/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române (PLx 571/2020) 

a fost trimisă  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de 

competenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a 

activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul 

riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2 (PLx 581/2020) a fost 

trimis  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de 

competenţa Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La şedinţele  comisiei din zilele de 19, 20 și 21 octombrie 2020 au 

participat toți cei 19 membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat 

la sediul Camerei Deputaţilor: Corneliu-Florin Buicu – președinte, 

Lucreţia Roşca , Vasile Florin Stamatian şi Emanuel Dumitru Ungureanu  

– vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu și Liviu Ioan Balint – secretari, 

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

Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu, Petru Movilă  şi 

Sebastian Valentin Radu. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


