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Nr. XXVII/156/10.06.2020 

la 

Propunerea legislativă pentru acordarea unor drepturi urmaşilor 

personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus 

COVID-19 

(L333/2020) 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială, prin adresa nr. L333/2020, a fost sesizată de către Biroul 
permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra 
Propunerii legislative pentru acordarea unor drepturi urmaşilor 
personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus 
COVID-19, iniţiată de Coliban Allen - senator USR; Wiener Adrian - senator USR; 
Dehelean Silviu - deputat USR; Ion Stelian-Cristian - deputat USR; Seidler 
Cristian-Gabriel - deputat USR; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR. 

Propunerea legislativă are ca object reglementarea acordarea unei 
indemnizaţii lunare reparatorii pentru urmaşji personalului medical decedat ca 
urmare a unor complicaţii medicale cauzate de SARS-COV-2. 

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil, cu nr. 475/19.05.2020. 
Consiliul Economic şj Social a transmis un aviz favorabil cu nr. 

3502/18.05.2020. 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi şj 

pentru buget, finanxe, activitate bancară şi piaYă de capital au transmis avize 
negative. 

În urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa on-line din data de 10 iunie ax., 
membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor exprimate, întocmirea 
unui raport de respingere, având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr.56 din 
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15.05.2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la 
actiuni medicale împotriva COVID-19, care reglementează modalităţile de 
recunoaştere a meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale 
împotriva COVID-19, prin acordarea unor drepturi acestuia, precum şi urmaşilor 
celui decedat. 

În consecinxă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune 
spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere a 
propunerii legislative. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(1) din Constitu#ia României, republicată. 

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(7) pct. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este primă 
Cameră sesizată. 

Preşedinte, 

Senator Ion ROTARU 

Secretar, 

Senator Florian-Dorel BODOG 
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