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PROCES VERBAL 

al lucrărilor online ale  comisiei din zilele de 4 și 5 mai 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de  4 și 5 mai 2020 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

președintele 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.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 și 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).  

 

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

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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege ca obiect reglementarea unor măsuri în scopul întăririi 

capacității administrative a sistemului sanitar pe perioada stării de urgență 

determinate de virusul COVID-19.  

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

de Lege în ședința din data de 23 aprilie 2020. 

În cadrul dezbaterilor, se solicită amânarea proiectului de lege 

pentru o ședință ulterioară, întrucât au fost formulate amendamente care 
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necesită o reevaluare a textului. Supusă votului, propunerea de amânare 

este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbaterea și avizare proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și 

fiscal-bugetare (PLx.148/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și 

fiscal-bugetare. Intervențiile legislative vizează adoptarea de măsuri care 

să protejeze afacerile și sistemul economic, să încurajeze solidaritatea 

mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare 

a raporturilor de afaceri în contextul pandemiei COVID-19. De 

asemenea, au fost adoptate măsuri care să vină în sprijinul 

contribuabililor, prin degrevarea acestora, pe perioada stării de urgență, 

de o parte din obligațiile datorate bugetului general consolidat. 

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

de Lege în ședința din data de 15 aprilie 2020. 

În urma 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 

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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Legii nr.286/2009, în sensul sporirii pedepselor pentru 

infracțiunile de fals în declarații și de zădărnicire a combaterii bolilor, 

precum și al incriminării unor noi fapte, în contextul situației 

epidemiologice la nivel național și internațional, determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și de declararea 

„Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 

11.03.2020. 

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

proiectul de Lege în ședința din 23 aprilie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


