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La lucrările comisiei din zilele de 9, 10 și 11 octombrie 2018 sunt 

prezenți 17 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 Dan Dumitrescu, secretar de stat – Ministerul Sănătății; 

-doamna Amalia Șerban, consilier  în cadrul Ministerului Sănătății; 

-domnul Theodor Simion, consilier  în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- domnul  Ștefan Răduț, Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu 

Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR); 

- doamna Diana Neguț, consilier juridic - Romanian Angel Appeal.  

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

măsurile de prevenire şi control a tuberculozei (Plx.470/2016) . 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx.487/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 

(Plx.413/2018). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind măsurile de 

prevenire şi control a tuberculozei (Plx.470/2016). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prevenirea şi 

controlul tuberculozei în rândul populaţiei şi acordarea unor drepturi şi 

servicii facultative pacienţilor cu tuberculoză, în vederea diminuării 

cazurilor de tuberculoză în România, precum şi reducerea semnificativă a 

riscului de infectare la care este supusă populaţia sănătoasă prin contactul 

cu persoanele infectate.  

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

legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale şi Comisia 

pentru buget, finanțe și buget  au avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Au fost depuse propuneri de amendamente de către Institutul de 

Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea iniţiativei, cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei propun Plenului 

Camerei Deputaţilor, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii 

legislative cu amendamentele admise prezentate în anexa care face parte 

integrantă din raport. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (Plx.487/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.22 

din Legea nr.153/2017, în sensul stabilirii ca beneficiari ai sporului de 

15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia 

de încadrare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal 

de lucru, a tuturor persoanelor cu handicap grav şi accentuat.  

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

legislativă în şedinţa din 24 septembrie 2018. 

Guvernul 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 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea să avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Plx.413/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.504/2002, în sensul instituirii obligativităţii 

informării asupra numărului de telefon „Telverde destinat victimelor 



 3 

violenţei domestice”, în cadrul programelor de televiziune şi de 

radiodifuziune care abordează tema violenţei domestice.  

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


