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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 10 - 12  decembrie 2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 10, 11 și 12 decembrie 2019 sunt 

prezenți 18 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață ( PLx.553/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor       

(PLx.570/2019) . 

3. Dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.167 din 2014 privind exercitarea 

profesiei de bonă, cu modificările și completările ulterioare 

(PLx.580/2019 ). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind 

programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul 

obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat (PLx.596/2019). 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.4 din 

Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață (PLx.553/2019). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.4 din 

Ordonanţa Guvernului nr.99/2000, în sensul creării cadrului legal pentru 

existenţa, în incinta supermagazinelor/hipermagazinelor, a caselor de 

marcat prioritare pentru familii însoţite de copii minori, care să fie 

utilizate doar de către acestea şi la care este interzisă comercializarea 

alimentelor care nu corespund alimentaţiei sănătoase şi care nu sunt 

recomandate preşcolarilor, şcolarilor, copiilor şi adolescenţilor.  

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

proiectul de lege în ședința din data de 23 octombrie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 

proprietari și administrarea condominiilor  (PLx.570/2019).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.196/2018, în sensul facilitării accesului persoanelor cu handicap 

dependente de scaunul cu rotile în clădirile de locuinţe, prin construirea 

de rampe de acces.  

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei 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 și 

completarea Legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, 

cu modificările și completările ulterioare (PLx.580/2019). 

 Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.167/2014, în sensul instituirii posibilităţii ca fiecare mamă care are 

unul sau doi copii şi se află în concediul pentru creşterea copilului să 

poată fi bonă pentru alt copil decât cel/cei propriu/proprii şi să primească 

pentru prestarea serviciilor specifice acestei profesii o sumă de bani egală 

cu salariul minim pe economie. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 



 3 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind programul de 

alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și 

gimnazial, de stat și privat (PLx.596/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că   

proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2002, precum şi acordarea gratuită 

preşcolarilor şi elevilor din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, 

de stat sau privat, a unui pachet alimentar diversificat sau a unei mese 

calde, în limita unei valori zilnice de 10 lei/preşcolar sau elev. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


