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În zilele de 30 și 31 martie 2021, 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 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în 

domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 (PLx 36/2021) – sesizare in fond. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 

din Ordonanţa 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 (PLx 121/2021) -  sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. Raportul preliminar va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci. 

 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înfiinţarea 

Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România – 

INSPUR (Plx 351/2016). 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi respingerea inițiativei legislative. 

 

În ziua de joi, 1 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 30 martie 2021 au fost 

prezenți urmatorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

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

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu Costel, 

Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, 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. Domnul Ludovic Orban a fost înlocuit de 

domnul deputat Glad Varga. A fost absent domnul Tudor Rareș Pop. 

La lucrările comisiei din zilele  de 31 martie și 1 aprilie 2021 au fost 

prezenți urmatorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

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

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari,  Barbu 

Costel, Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, 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 ,Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. Au fost absenți 

domnul Ludovic Orban și domnul Tudor Rareș Pop. 

 

 

 

                                              PREŞEDINTE, 

                                           Dr. Nelu TĂTARU 


