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La lucrările online ale comisiei din zilele de  9, 10 și 11 martie 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 și Liviu-Ioan Balint -

secretari, Barbu Costel,  Cristina-Elena Dinu, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, 

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

Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu Neaga, Alexandru 

Rafila și Emanuel-Dumitru Ungureanu - membri. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

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

de zi: 

  1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor 

măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului 

epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea 

art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx.25/2021), sesizare în 

comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță publică.  

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă 

medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 

(PLx.33/2021), sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță publică. 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – ”Strategia 

farmaceutică pentru Europa” (COM(2020)761).  
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4. Comunicare a Comisiei – ”Carte verde privind îmbătrânirea 

populației – Promovarea solidarității și a responsabilității între generații” 

(COM(2020)50).  

 

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

dezbateri, în fond, proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente 

pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic 

generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art.11 din Legea 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 (PLx.25/2021), sesizare în comun cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță publică.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suplimentarea 

statutului de organizare al Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” 

Bucureşti, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, 

prin înfiinţarea, în cadrul Unităţii de primiri urgenţe, a Compartimentului 

Suport COVID-19, prevăzut cu 200 de posturi de medici rezidenţi care au 

promovat examenul de specialitate şi/sau de medici specialişti în 

specialităţile anestezie terapie intensivă, medicină de urgenţă, 

epidemiologie, radiologie - imagistică medicală, boli infecţioase şi 

pneumologie, care se va afla sub coordonarea directă a Direcţiei Generale 

Management Urgenţe Medicale din cadrul Departamentului pentru Situaţii 

de Urgenţă al Ministrului Afacerilor Interne. 

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

de lege în ședința din data de 28 decembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

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

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

de urgență a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, 

precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei (PLx.33/2021), sesizare 

în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță publică. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020, prin instituirea unor măsuri 

de sprijin necesare acordării asistenţei medicale în contextul epidemiei, 

achiziţionării de aparatură şi echipamente noi, măsuri finanţate din Fondul 

de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului. 

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

de lege în ședința din data de 28 decembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de 

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

dezbateri asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 

”Strategia farmaceutică pentru Europa” (COM(2020)761).  

Prin această strategie, Comisia Europeană își dorește să asigure 

medicamente inovative și accesibile pe piață și își propune să 

îmbunătățească mecanismele de pregătire și răspuns la crize, precum cea de 

COVID-19. 

Obiectivul general al Strategiei farmaceutice pentru Europa constă     

într-un set amplu de măsuri și acțiuni care să aibă ca scop revizuirea 

legislației farmaceutice de bază până în 2022, precum și în cooperarea între 

autoritățile naționale cu privire la politicile de prețuri, plăți și achiziții 

publice. Strategia farmaceutică pentru Europa este o strategie centrată pe 

pacient, care urmărește să asigure calitatea, eficacitatea și siguranța 

medicamentelor, să stimuleze competitivitatea și inovarea pentru a răspunde 

nevoilor nesatisfăcute ale pacienților.  

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul 

discuțiilor privind Strategia farmaceutică pentru Europa, membrii Comisiei 

pentru sănătate și familie au hotărât întocmirea unui Proiect de opinie, 

favorabil Comunicării. 

 

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

asupra Comunicării Comisiei – ”Carte verde privind îmbătrânirea populației 

– Promovarea solidarității și a responsabilității între generații” 

(COM(2020)50). 

Prezenta Carte verde adoptă o abordare bazată pe ciclul de viață, care 

reflectă impactul universal al îmbătrânirii și se concentrează atât asupra 

implicațiilor personale, cât și asupra implicațiilor societale mai ample ale 

îmbătrânirii populației. Acestea includ toate aspectele: de la învățarea pe tot 

parcursul vieții și stiluri de viață sănătoase până la modul de finanțare a unor 

pensii adecvate sau necesitatea unei productivități sporite și a unei forțe de 

muncă suficient de mari pentru a susține asistența medicală și îngrijirea pe 

termen lung pentru persoanele în vârstă. 

Actuala Comisie a plasat demografia printre prioritățile agendei 

politice a UE. În iunie 2020, Comisia a prezentat un raport  cu privire la 

principalele aspecte ale schimbărilor demografice și impactul probabil al 

acestora. Prezenta carte verde este primul rezultat al acestui raport și 

lansează o dezbatere cu privire la una dintre transformările demografice 

definitorii din Europa. Obiectivul prezentei comunicări este de a identifica și 

de a pune in aplicare modalitățile de prevenire sau de limitare a 

consecințelor negative ale îmbătrânirii asupra societății noastre. Printre 

acestea se numără promovarea îmbătrânirii active și în condiții bune de 

sănătate, îmbunătățirea rezilienței sistemelor noastre de sănătate și de 

îngrijire, îmbunătățirea performanței pieței forței de muncă, modernizarea 
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protecției sociale și promovarea migrației legale și a integrării ca parte a 

unui mix de politici, precum și depunerea de eforturi pentru creșterea 

productivității și a eficienței la toate nivelurile.  

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul 

discuțiilor privind Cartea verde privind îmbătrânirea populației, membrii 

Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât întocmirea unui proiect de 

opinie favorabil. 

 

 În ziua de joi, 11 martie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


