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Nr.XXXn/58/23.02.2021Comisia pentru sanatate publica

RAPORT
asupra

Proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.5/2021 
pentru completarea art. 25^ din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.70/2020privind 

reglementarea unor mdsuri, incepdnd cu data de 15 mai 2020, in contextui situatiei 
epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr.1/2011, precum si a altoracte normative

(L23/2021)

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

modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru sanatate publica, prin adresa nr. 
L23/2021 din data de 08.02.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m 

vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra Proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art. 25^ din 

Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor mdsuri, 
incepdnd cu data de 15 mai 2020, in contextui situatiei epidemiologice determinate de 

rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei 
nationale nr.1/2011, precum si a altor acte normative (L23/2021), initiator: Guvernul 
Romaniei.

Proiectul are ca obiect de reglementare completarea art.252 din Ordonanta de urgenta . 
a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, mcepand cu data de 15 mai 
2020, in contextui situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS- 
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea §i completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum §i a altor acte 

normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2020, cu modificarile §i 
completarile ulterioare. Solutiile legislative preconizate vizeaza stabilirea nivelului pana la 

care se mcheie, Tn trimestrul I al anului 2021, acte aditionale la contractele de furnizare de



servicii medicale spitalice§ti mcheiate tntre casele de asigurari de sanatate §i unitatile sanitare 

cu paturi care acorda servicii medicale spitalice§ti in regim de spitalizare continua pacientilor 

diagnosticati cu COVID-19.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul, cu observatii §i propuneri.
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital si Comisia pentru 

dreptiirile omului, egalitate de ^anse, culte §i minoritati au emis avize favorabile.
Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc atat la sediul Senatului, cat §i prin 

mijloace electronice.
In sedinta din 23.02.2021, membrii Comisiei pentru sanatate publica au hotarat, cu 

unanimitate de voturi, sa adopte raport de admitere, fara amendamente.
Comisia pentru sanatate publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, 

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

ordinare §i urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art.76 alin (2J din Constitutie.
Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(7) pct.l 

din Regulamentul Senatului, republican Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel senator Ldszlo Attila

Consilier Anda Bonsiceanu


