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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 8 și 9 iulie 2020 

 

 

În zilele de 8 și 9 iulie 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 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 579/2018 ) . 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 425/2014) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2018 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii ( PLx 360/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2019 pentru 

modificarea art.3 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 

domeniul sănătăţii ( PLx 272/2019) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci. 

5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

– Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea naturii 

în viețile noastre  (COM (2020)-380).  
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6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind instituirea 

unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic 

şi biologic ( PLx 418/2020). 

 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008  

( PLx 579/2018 ) a fost trimis  spre dezbatere pe fond  comisiei noastre.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege, cu amendamente admise, redate în anexa care face 

parte integrantă din raport.  
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii 

pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 425/2014) a 

fost trimis  spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât și Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, respingerea proiectului de Lege  şi transmiterea acestei soluţii 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, urmând ca raportul comun să fie 

întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii.  

Motivele respingerii se regăsesc în raportul preliminar. 

 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 360/2018) ) a fost 

trimis  spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât și Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 

de Lege, în forma prezentată de Senat  şi transmiterea acestei soluţii 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, urmând ca raportul comun să fie 

întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii.   

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 4 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 272/2019) a fost 

trimis  spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât și Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci. 
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În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 

de Lege, în forma prezentată de Senat  şi transmiterea acestei soluţii 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, urmând ca raportul comun să fie 

întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii.   

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat,  Comisia pentru sănătate și familie a fost 

sesizată, cu examinarea documentului nelegislativ  – Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind 

biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea naturii în viețile noastre  (COM 

(2020)-380 ). 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri 

europene un proiect de opinie favorabil. 

 

Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic ( PLx 

418/2020) a fost trimis spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise 

redate în anexa la aviz. 

 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19)  în zilele de 8 și 9 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 


