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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 12 şi 13 septembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 12 septembrie 2018 sunt prezenți 

15 deputați, iar ziua 13 septembrie 2018 sunt prezenți 16 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: 

- doamna Graziela Vâjială, preşedinte - Agenţia Naţională Anti -

Doping; 

- domnul Ciprian Roșca, secretar de stat – Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Admnistrației Publice; 

-doamna Florentina Iugan, consilier – Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Admnistrației Publice. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute 

de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Plx.170/2018) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea 

activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 

Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PLx.416/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind 

măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru 

modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 

publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale (PLx.435/2018). 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi 

combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad 

mare de risc (PLx.436/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Plx.441/2018). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Plx.170/2018), 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 modificarea Legii 

nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul ca avizarea propunerilor de candidaţi 

pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Consiliului de 

monitorizare a implementării Convenţiei să se realizeze cu avizul comun 

al Comisiilor pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor şi Senat. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil propunerea 

legislativă, cu amendamente. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a întocmit un raport 

preliminar de adoptare a iniţiativei legislative, cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele 

admise, care se regăsesc în  anexa raportului comun. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii 

Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PLx.416/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare schimbarea destinaţiei 

unui imobil şi transferul unui alt imobil din domeniul privat al statului şi 

administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 

Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea 

Serviciului Român de Informaţii. Totodată, se preconizează modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006, în sensul abilitării regiilor autonome de 

a înfiinţa unităţi sanitare private, în scopul valorificării în condiţii de 

eficienţă a bazelor materiale existente în patrimoniul acestora. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 27 iunie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei 

legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea 

art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi 

pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale (PLx.435/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994, precum şi modificarea 

Legii nr.500/2002 şi a Legii nr.273/2006, în scopul expertizării, până la 1 

iunie 2020 a tuturor clădirilor ce funcţionează ca spital, policlinică sau 

dispensar medical pentru gradul de pericol seismic. 

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

lege în şedinţa din 27 iunie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de 

lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea 

producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc 

(PLx.436/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.104/2008 pentru prevenirea şi combaterea 

producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu combaterea 

producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, 

urmând a se realiza o clasificare a substanţelor dopante în două categorii, 

substanţe dopante cu grad mare de risc şi substanţe dopante în două 

categorii, substanţe dopante cu grad mare de risc şi substanţe dopante 

specifice, aspect care determină numeroase intervenţii asupra normelor 

actuale, inclusiv în ceea ce priveşte modificarea titlului actului normativ. 

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

în şedinţa din 5 iulie 2018. 

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

lege în şedinţa din 5 iulie 2018. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă  a  proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii-

cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice (Plx.441/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 

al art.7 din Cap.II al Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017, în scopul 

acordării, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, a 

sporurilor prevăzute la lit.a)-h) pentru întreg personalul din unităţile 

sanitare şi unităţile medico-sociale. 

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

legislativă în şedinţa din 27 iunie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă  a  iniţiativei 

legislative. 

 

În ziua de joi,  13 septembrie 2018, membrii Comisiei participă la 

masa rotundă cu tema “Impactul abordării multidisciplinare în cancerul 

de cap şi gât: informare, depistare precoce, conduită terapeutică”, 

organizată de către Societatea Română de Patologie Oncologică a 

Capului şi Gâtului. 

În cadrul acestei întâlniri s-a dezbătut necesitatea unor acţiuni de 

informare şi educaţie medicală continuă adresate medicilor specialişti, 

depistarea în stadiile incipiente, precum şi necesitatea unei abordări 

multidisciplinare a acestui tip de cancer.   

Principalul obiectiv al acestei campanii este acela de educare a 

populației cu privire la factorii de risc ai acestei boli și importanța 

diagnosticării în stadii incipiente asigurându-se o rată a supraviețuirii de 

80-90%. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


