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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din ziua de 13 iulie 2020 

 

 

În ziua de 13 iulie 2020, Comisia pentru sănătate și familie și-a 

desfășurat lucrările, în sistem online, având următoarea ordine de zi : 

 

1. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx 361/2020) . 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea 

acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de 

îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru 

copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii 

vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de 

urgență (PLx 383/2020) . 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor 

măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (PLx 

386/2020) . 

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de 

urgență, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004 

(Plx 393/2019) . 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 

(Plx 398/2020) . 
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6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în  

domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de 

COVID-19 (PLx 403/2020) . 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor 

măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD (PLx 404/2020) . 

8. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea 

unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, 

precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială 

în domeniile de activitate în care se mențin restricții (PLx 426/2020) . 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (Plx 361/2020) a fost trimisă spre avizare comisiei 

noastre, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci. 

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

voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc 

pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a 

persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și 

fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate 

preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență (PLx 383/2020) 

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

competența Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin 

destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 

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

pentru modificarea unor acte normative (PLx 386/2020) a fost trimis spre 

avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competența 

Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru buget, 

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

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind 

regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în 

Monitorul Oficial nr.1.052 din 12 noiembrie 2004 (Plx 393/2019) a fost 

trimisă spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de 

competența Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor 

acte normative în domeniul educației (Plx 398/2020) a fost trimisă spre 

avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competența 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și 

Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile 

publice în contextul pandemiei de COVID-19 (PLx 403/2020) a fost 

trimis spre avizare comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de 

competența Comisiei pentru  industrii și servicii, Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională, Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură, precum și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD (PLx 404/2020) a fost trimis spre avizare comisiei 

noastre, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru muncă 

și protecție socială. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 



 4 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare 

administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea 

unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în 

care se mențin restricții (PLx 426/2020) a fost trimis spre avizare 

comisiei noastre, dezbaterea fondului fiind de competența Comisiei 

pentru muncă și protecție socială. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19)  în ziua de 13 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 


