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SINTEZA 

lucrărilor online ale comisiei din perioada 16-18 februarie 2021 

 

 

În zilele de 16, 17 și 18 februarie 2021, Comisia pentru sănătate și 

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

de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială (Plx.220/2016). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială (Plx.441/2016). 

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

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative – sesizare în comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci (PLx.633/2020) 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin 

financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate 

de COVID-19 (PLx.14/2021). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor 

măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul 
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sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 

Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi 

serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.19/2021). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile 

libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau 

suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor 

în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, 

ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PLx.22/2021). 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în 

condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului 

şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus 

SARS-CoV-2 (PLx.26/2021). 

8. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru 

modificarea lit) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității 

de telemuncă (PLx.31/2021). 

9. Dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile 

libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau 

suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor 

în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, 

ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.37/2021). 

10. Dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege pentru îngrijirea și 

educarea timpurie a copiilor din familiile active (PLx.66/2021). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea alin.(2) 

al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă și protecție socială (Plx.220/2016). 
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În data de 26 septembrie 2018, Biroul permanent al Camerei 

Deputaților a sesizat Comisiile în vederea reexaminării și întocmirii unui 

nou raport. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a înaintat un raport 

preliminar de menținere a soluției inițiale de respingere a propunerii 

legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă și protecție socială (Plx.441/2016). 

În data de 7 noiembrie 2018, Biroul permanent al Camerei Deputaților 

a sesizat Comisiile în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a înaintat un raport 

preliminar de menținere a soluției inițiale de respingere a propunerii 

legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu   

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative – sesizare în comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci (PLx.633/2020) 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a înaintat un raport preliminar 

de adoptare a proiectului de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu   

unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri 

externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 

(PLx.14/2021). 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu   

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege, cu 

amendamente admise și respinse. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 

asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului 

naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului 

Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de 

asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.19/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu   

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 

vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării 

activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile 

de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 

creşterii ocupării forţei de muncă (PLx.22/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu   

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a 

activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în 

contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 (PLx.26/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu   

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
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pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit) a art.7 din Legea 

nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă (PLx.31/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu   

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La punctul 9 al ordiniii de zi, membriii comisiei au procedat la 

dezbaterea și avizarea lui nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 

părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării 

activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile 

de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.37/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu   

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, membriii comisiei au procedat la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru îngrijirea și educarea 

timpurie a copiilor din familiile active (PLx.66/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu   

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La şedinţa  comisiei din ziua de 16 februarie 2021 au participat toți cei 

22 membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat la sediul Camerei 

Deputaţilor: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, Sebastian-Ilie 

Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu și 

Liviu-Ioan Balint – secretari, Cristina-Elena Dinu, Grațiela-Leocadia 

Gavrilescu, Sorin Prișcă în locul deputatului Andrei Daniel Gheorghe, 

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

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

Rafila, Emanuel-Dumitru Ungureanu și Zoltan Zakarias - membri. 

La şedinţele  comisiei din zilele de 17 și 18 februarie 2021 au 

participat  22 de deputați din cei 23 de membri ai comisiei, fiind absent 

domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe. Următorii deputaţi s-au aflat la 

sediul Camerei Deputaţilor: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu și Liviu-Ioan Balint – secretari, 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, Ioan-Sabin Sărmaș, Emanuel-

Dumitru Ungureanu și Zoltan Zakarias - membri. 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


