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Vă înaintăm, alăturat,  raportul  asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.218/2020 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 trimis 

Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa 

nr. PLx 93/2021  din  10 februarie 2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face  parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

Dr.Nelu TĂTARU                                                                  
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RAPORT         
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.218/2020 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 

 
 

 

În temeiul dispoziţiilor art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 

spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.218/2020 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  trimis  cu adresa  nr. PLx 93/2021  din  

10 februarie 2021.  

 

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

de lege în şedinţa din 8 februarie 2021. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 
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La întocmirea prezentului raport , Comisia pentru sănătate şi familie a 

avut în vedere : 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1295 din 

30.12.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați ( nr.56 din 16.02.2021) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale ( nr.4c-6/103/17.02.2021 ) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea aplicării 

măsurilor în domeniul sănătăţii, prevăzute la art.10 alin.(1) şi (4)-(13), 

precum şi la art.141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020, 

până la data de 31 martie 2021. Totodată, se prevede şi menţinerea, până la 

aceeaşi dată, a valabilităţii, biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice, 

inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, biletele de 

trimitere pentru specialităţi paraclinice, a recomandărilor medicale pentru 

dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, precum şi a deciziilor 

de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi 

dispozitivelor asistive, care expiră până la data de 31 martie 2021. 

  

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de 

lege în şedinţa online din 20 aprilie 2021. La lucrările comisiei au fost 

prezenţi  25  deputaţi din totalul de 25 membri. 

 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

  

  

                       PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

 

           Dr.Nelu TĂTARU                                 Liviu Ioan BALINT 

 
 

 
 

 
  Cristina Bologan, șef birou 


