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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de  5, 7 și 8 octombrie 2020 

 

În zilele de 5, 7 și 8 octombrie 2020, Comisia pentru sănătate și 

familie și-a desfășurat lucrările, în sistem online, având următoarea 

ordine de zi : 

1. Dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile ( PLx 

438/2020). 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri 

fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PLx 

439/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011 ( PLx 

454/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind acordarea 

unei alocaţii de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor şi 

familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat (PLx 513/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea 

Programului „Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus” ( PLx 

534/2020). 

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (Plx 547/2020). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiunii de medic veterinar ( PLx 446/2020) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice. 
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8. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European  și Comitetul 

Regiunilor – Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului 

sexual asupra copiilor ( COM (2020)-607)  . 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă 

şi al protecţiei civile ( PLx 438/2020)  a fost trimis  comisiei noastre spre 

avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene (PLx 439/2020) a fost trimis  

comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

asistenţei sociale nr.292/2011 ( PLx 454/2020) a fost trimis  comisiei 

noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 

pentru muncă și protecție socială. 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege privind acordarea unei alocaţii de sprijin în 

vederea achitării chiriei în cazul persoanelor şi familiilor cu risc de 

vulnerabilitate socială ridicat (PLx 513/2020) a fost trimis  comisiei 

noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei 

pentru muncă și protecție socială.  

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege privind înfiinţarea Programului „Inovare şi 

Producţie pentru Criza Coronavirus” ( PLx 534/2020) a fost trimis  
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comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru industrii și servicii . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx 547/2020) a fost trimisă  

comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar ( PLx 446/2020) a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 

comisiei noastre, cât și  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice, prin care se propune aprobarea proiectului de lege cu 

amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte integrantă din  raportul comun. 

 

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  – Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European  și Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru combaterea mai 

eficace a abuzului sexual asupra copiilor ( COM (2020)-607)  . 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei  

au hotărăt , cu unanimitate de voturi , să transmită Comisiei pentru 

afaceri europene un proiect de opinie favorabil. 

 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19)  în ziua de 5 octombrie 2020  au absentat  deputat Emanuel Dumitru 

Ungureanu  - vicepreședinte, deputat Antoaneta Ioniță și deputat Tudor 

Rareş Pop. S-au aflat la sediul Camerei Deputaţilor următorii deputaţi: 

Corneliu Florin Buicu – preşedinte ,   Liviu Ioan Balint  – secretar , 

Tamara Dorina-Ciofu și Carmen Georgeta Holban. 
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La şedinţele  comisiei din zilele de  7 și 8 octombrie 2020 au 

participat toți cei 19 membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat 

la sediul Camerei Deputaţilor: Corneliu Florin Buicu – preşedinte  , Dinu 

Cristina și Liviu Ioan Balint  – secretari, Tamara Dorina-Ciofu , Maricela 

Cobuz,  Carmen Georgeta Holban și Ioniță Antoaneta. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


