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PROCES VERBAL  

al lucrărilor online ale comisiei din perioada 30 martie - 1 aprilie 

2021 

 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 30 martie 2021 sunt 

prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 31 

martie și 1 aprilie 2021 sunt prezenți 23 deputați din totalul de 25 membri ai 

comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

  1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului 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.  

  

  

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.  

 

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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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului 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. 

  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

în domeniul asistenţei medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, în sensul reducerii presiunii asupra sistemului 

sanitar şi creşterii capacităţii de îngrijire a pacienţilor infectaţi cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2, prin implicarea medicilor rezidenţi şi a medicilor 

cu competenţe limitate în tratarea acestor pacienţi, prin reglementarea 

activităţii de voluntariat în sprijinul unităţilor sanitare şi prin implicarea 

personalului medico-sanitar cu drept de liberă practică din sistemul de 

apărare prin participare directă în campaniile de vaccinare, conform 

Concepţiei de punere în aplicare a Strategiei de vaccinare Anti-COVID 19 în 

România. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în ședința din data de 28 decembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

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

Senat. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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. 

  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.252 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020. Soluţiile legislative 

preconizate vizează stabilirea nivelului până la care se încheie, în trimestrul I 

al anului 2021, acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii 

medicale spitaliceşti, încheiate între casele de asigurări de sănătate şi 

unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti, în regim 

de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 9 martie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
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Senat. Raportul preliminar va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci. 

 

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

asupra propunerii legislative privind înfiinţarea Institutului Naţional de 

Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România – INSPUR (Plx 351/2016). 

 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea 

Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România - 

INPSUR, ca for naţional, metodologic, de pregătire şi consacrare ştiinţifică, 

care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţelor implicate în pregătirea 

pentru situaţii de urgenţă din România. Acesta este conceput ca o instituţie 

de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă şi se 

doreşte a fi continuatoarea în drepturi a Serviciului Mobil de Urgenţă, 

Reanimare si Descarcerare – SMURD.  

  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărasc, 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. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 


