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Nr.XXXII/38/25 .02.2020Comisia pentru sanatate publica

RAPORT
asupra

Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.11/2020 
privind Stocurile de urgenta medicaid, precum si unele mdsuri aferente instituirii

carantinei

(L67/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican Comisia 

pentru sanatate publica, prin adresa nr. L67/2020 din data de 17.02.2020, a fost sesizata de 

catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra 

Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.11/2020 

privind Stocurile de urgenta medicaid, precum si unele mdsuri aferente instituirii 
carantinei (167/2020), initiator: Guvernul Romaniei.

Proiectul are ca obiect reglementarea stocurilor de urgenta medicala, precum §i a unor 

masuri aferente instituirii carantinei.
Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piata de capital, Comisia juridica, de 

numiri, discipline, imunitati §i validari au emis avize negative.
La ^edinta comisiei au participat: domnul Raed Arafat, secretar de stat la Ministerul 

Afacerilor Interne; doamna Cornelia Nagy-pe§edinte Oficiul national pentru achizitii 
centralizate-Ministerul Finantelor Publice; doamna Adela Cojan, pre§edinte CNAS; doamna 

Liliana Mihai, director CNAS.



In sedinja din 25.02.2020, membrii Comisiei pentru sanatate publica au hotarat, cu 

unanimitate de voturi, sa adopte raport de admitere, cu amendamente admise, ce se
regasescin anexa la prezentul raport

Amendamentele admise sunt de competen^a decizionala a Camerei Deputa^ilor., 
Comisia pentru sanatate publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, 

raportul de admitere cu amendamente admise proiectul de lege.
In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art76 alin (2) din Constitu^ie.
Potrivit art75 alin.(l) din Constitujia Romaniei, republicata, §i ale art92 alin.(7) pcLl 

din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

•ethr,

Senator 0: Tin Ortan



Anexa la raportui nr.XXXII/38/25.02.2020Comisia pentru sanatate publica

AMENDAMENTE ADMISE

la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr.11/2020 privind Stocurile de urgenta medicala,
precum si unele masuri aferente instituirii carantinei (L67/2020)

Camera decizionala pentru amendamente este Camera Deputatilor

ObservatiiAmendamente admiseNr. Text proiect de lege
crt.

La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc doua 
alineate noi, alin.(3) (4), cu urmatorul cuprins:

1 Art. 4

(3) Pentru situa|;ii justificate, cantita^ile prevazute 
in anexa, pot fi majorate la propunerea 
„Grupului tehnic pentru pacienti inalt contagio^i” 
din cadrul Comitetului National pentru Situa^ii de 
Urgenta.
(4) ln situatia modificarii cantita^ilor prevazute in 
anexa, Ministerul Finantelor Publice asigura 
fonduri necesare achizitiilor.




