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La lucrările online ale comisiei din ziua de  23 februarie 2021 sunt 

prezenți 23 deputați din totalul de 23 membri ai Comisiei, fiind prezenți fizic 

la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, 

Corneliu-Florin Buicu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– 

vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana  

Stoica – secretari, Cristina-Elena Dinu, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, Glad 

Varga în locul deputatului Andrei Daniel Gheorghe, Georgeta-Carmen 

Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus 

Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu Neaga, Tudor Rareș Pop, 

Alexandru Rafila, Ioan-Sabin Sărmaș, Emanuel-Dumitru Ungureanu și 

Zoltan Zakarias - membri. 

La lucrările online ale comisiei din ziua de  24 februarie 2021 sunt 

prezenți 23 deputați din totalul de 24 membri ai Comisiei, fiind prezenți fizic 

la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, 

Corneliu-Florin Buicu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– 

vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana  

Stoica – secretari, Cristina-Elena Dinu, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, 

Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-Gabriel Mihalcea,  

Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu Neaga, Tudor Rareș 

Pop, Alexandru Rafila, Ioan-Sabin Sărmaș, Emanuel-Dumitru Ungureanu și 

Zoltan Zakarias - membri. 

La lucrările comisiei din ziua de  25 februarie 2021 sunt prezenți 24 

deputați din totalul de 24 membri ai Comisiei, fiind prezenți fizic la sediul 

Camerei Deputaților următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-

Florin Buicu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Liviu-

Ioan Balint și Diana  Stoica – secretari, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, 

Andrei Daniel Gheorghe, Georgeta-Carmen Holban, Remus-Gabriel 

Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Tudor Rareș Pop, 

Alexandru Rafila, Ioan-Sabin Sărmaș și Zoltan Zakarias - membri. 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

1.Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea 

aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în conextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 

creşterii ocupării forţei de muncă (PLx.82/2021).  

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor 

măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative (PLx.95/2021). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.171/2019). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor medicale (Plx.363/2019). 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap  - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială   (PLx.389/2017). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2021 –Secțiunea ”Sănătate” (PLx.109/2021). 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri 

de protecţie socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării 

forţei de muncă (PLx.82/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea acordării 

indemnizaţiilor prevăzute de art.XI şi XV din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2020, precum şi a aplicării prevederilor actelor normative 

care modifică şi/sau completează ori care cuprind dispoziţii care privesc 
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aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020. 

Prelungirea aplicării prevederilor legale menţionate se propune până la 30 

iunie 2021. Pentru corelarea reglementărilor, se propune şi prelungirea 

aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2020. De 

asemenea, prezentul proiect de act normativ reglementează şi modificarea 

unor prevederi din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.132/2020 

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

lege în ședința din data de 1 februarie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie 

socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PLx.95/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aplicarea unor măsuri 

active, adoptate pentru stimularea angajării, reducerea ratei şomajului şi 

recuperarea decalajelor economice în contextul răspândirii virusului SARS-

CoV-2, prin acordarea sumei de 2500 de lei pentru angajarea anumitor 

categorii de persoane: persoane cu vârsta de peste 50 de ani, ale căror 

raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării 

de urgenţă/alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani înregistrate 

ca şomeri în evidenţa agenţiilor judeţene pentru protecţia muncii, cetăţeni 

români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini, aflate 

în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin 

concediere. De asemenea, proiectul vizează modificarea art.4 alin.(1) şi a 

art.5 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, în sensul 

acordării, până la 30 iunie 2021, a măsurilor destinate sprijinirii angajatorilor 

care angajează zilieri sau sezonieri, precum şi modificarea art.82 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.147/2020, în sensul acordării zilelor 

libere până la 30 iunie 2021 pentru părinţii ai căror copii învaţă în sistem on-

line, stabilit prin ordin al ministrului educaţiei. 

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

lege în ședința din data de 8 februarie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu   

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx.171/2019). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.95/2006, în sensul alocării de fonduri în bugetele Ministerului 

Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi în 
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bugetele autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul decontării 

cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă, a personalului de 

specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spitalele publice, care nu 

dispune de locuinţă în localitatea unde are postul.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 20 martie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu   

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 

medicale (Plx.363/2019). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998. Potrivit expunerii de motive, 

intervenţia legislativă vizează instituirea unor „reglementări cu privire la 

angajarea şi salarizarea personalului angajat în cabinetele de medicină de 

familie”, „având în vedere subfinanţarea actuală a medicinei de familie din 

România şi, implicit, a personalului mediului sanitar”, precum şi „stoparea 

fenomenului de migraţie, având în vedere că există posibilitatea ca un număr 

semnificativ de cadre medicale să migreze către statele membre ale Uniunii 

Europene, fapt ce va accentua şi mai mult deficitul de personal medical de 

specialitate cu care se confruntă reţeaua de asistenţă medicală publică şi 

privată”. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 4 septembrie 2019. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu   

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PLx.387/2017). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.60/2017, care prevede modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul creşterii valorii prestaţiilor sociale acordate persoanelor 

cu handicap şi stimularea angajării în muncă a acestora atât în sistemul 

public cât şi în cel privat. 

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

lege  în ședința din data de  23 octombrie 2017. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege cu amendamente.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise 

în vederea punerii în acord a textului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2017 cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr. 906/2020. 

 

Comisia pentru sănătate și familie în ședință comună cu Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului procedează  la dezbaterea și avizarea 

Legii bugetului de stat pe anul 2021 –Secțiunea ”Sănătate” (PLx.109/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii hotărăsc, 

cu   majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege cu 

amendamente respinse. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


