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PROCES VERBAL 

 al  lucrărilor comisiei din perioada 12 – 14 iunie  2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 12 și 13  iunie 2018 sunt prezenți 

14 deputați, iar în ziua de 14 iunie 2018 sunt prezenți 15 deputați din totalul 

de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Adrian Vlad Chiotan, președinte – Autoritatea 

Națională pentru Persoanele cu Dizabilități; 

- domnul Mihai Guță, șef direcție – Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență, Ministerul Afacerilor Interne. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării 

pentru accidente de muncă (PLx.189/2018) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea serviciilor integrate de prevenire şi protecţie a persoanelor cu 

sindrom Down (PLx.60/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx.211/2018) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii (Plx.591/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (Plx.357/2018). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond,  asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de 

muncă (PLx.189/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.5 din 

Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, 

completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale şi modificarea art.30 alin.(1) lit.d) din Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, în sensul stabilirii situaţiilor în 

care personalul voluntar din serviciile de urgenţă voluntare beneficiază de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi 

reglementarea acordării indemnizaţiei şi a cuantumului acesteia pentru cei 

care au suferit accidente de muncă în timpul intervenţiei.  

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

lege în şedinţa din 3 aprilie 2018. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați, Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, 

precum  şi Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului 

au avizat favorabil inițiativa legislativă.. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea 

de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reglementarea 

serviciilor integrate de prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom 

Down (PLx.60/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare serviciile speciale de 

protecţie a persoanelor cu sindrom Down, care să vină în întâmpinarea 

nevoilor medicale, fiziologice, psihologice şi sociale ale acestora, cu scopul 

deprinderii abilităţilor necesare vieţii de zi cu zi şi al reducerii dependenţei 

de celelalte persoane.  

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

de lege în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale şi Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului 

au avizat negativ proiectul de lege, iar Comisia pentru egalitate de şanse 

pentru femei și bărbați a acordat un aviz favorabil. 
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În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea 

de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbateri, în  fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (Plx.211/2018), sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.448/2006, urmărind asigurarea cadrului legal pentru ca evaluarea, 

reevaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap, în cazul persoanelor 

nedeplasabile, să se efectueze la domiciliul sau reşedinţa persoanei în 

cauză.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 10 aprilie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați au 

avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi nu susţine 

adoptarea iniţiativei legislative.  

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea 

de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înseminarea 

artificială umană şi sporirea natalităţii (Plx.591/2017), sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor 

facilităţi fiscale, destinate susţinerii înseminării artificiale umane în scopul 

sporirii natalităţii. Astfel, se propune ca mamele care dau naştere şi cresc 

mai mult de un copil, să beneficieze de o reducere fiscală, începând cu al 2-

lea copil, reprezentând echivalentul a 25% din cuantumul sumei rezultate 

din cumularea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate, până la împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv terminarea liceului, 

sau până la împlinirea vârstei de 24 de ani, respectiv, terminarea studiilor 

universitare la zi a copilului. Începând cu al 3-lea copil, reducerea fiscală se 

dublează comparativ cu reducerea la cel de-al doilea copil.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 13 decembrie 2017. 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei și bărbați a avizat 

favorabil inițiativa legislativă, iar Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială, Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport şi Comisia 
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pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au 

avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea 

de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie (Plx.357/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003, în sensul conferirii unui mecanism eficient 

de monitorizare a respectării ordinului de protecţie, precum şi al redefinirii 

unor sintagme în acord cu deciziile Curţii Constituţionale în materie, 

propunându-se, în principal următoarele: modificarea definiţiei noţiunii de 

„membru de familie”, în sensul eliminării sintagmei „în cazul în care 

convieţuiesc”, introducerea unor noi măsuri de control, în sensul obligării 

agresorului să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere, 

efectuarea de verificări inopinate de către organele de poliţie cu privire la 

respectarea ordinelor de protecţie, reglementarea posibilităţii de a introduce 

în numele victimei a cererii privind emiterea ordinului de protecţie de către 

orice membru al familiei, astfel cum este definit la art.5 din Legea 

nr.217/2003.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 29 mai 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea 

de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

În ziua de 12 iunie 2018 a avut loc dezbaterea cu tema „Impactul 

vaccinării anti-HPV în prevenţia cancerului de col uterin şi a bolilor 

asociate HPV” la care au participat membrii ai Parlamentului, reprezentanţi 

ai Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică, Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, Spitalului Judeţean Giurgiu, Colegiului Medicilor din Giurgiu, 

Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Giurgiu, precum şi asociaţii de 

pacienţi care şi-au exprimat opiniile privind importanţa, beneficiile şi 

impactul vaccinării anti-HPV ca măsură primară de prevenţie a cancerului 

de col uterin şi a bolilor asociate infecţiei cu HPV. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


