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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 25 și 26 mai 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 25 și 26 mai 2020 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, iar domnul deputat 

Florin Buicu, președintele comisiei, fiind prezent fizic la sediul Camerei 

Deputaților.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de 

zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind măsurile de 

siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri 

de siguranţă (PLx.217/2020)  - sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind 

plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost 

afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în 

clubul Colectiv din municipiul Bucureşti  (PLx.11/2020) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.23/2020) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului Legii laptelui şi a produselor 

lactate ( PLx.298/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind munca în 

domeniul pescuitului maritim (PLx.291/2020). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind măsurile de siguranţă cu 

caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă 

(PLx.217/2020) sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului normativ 

privind organizarea şi funcţionarea spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de 

siguranţă, inclusiv din punct de vedere al executării măsurii de siguranţă cu 

caracter medical prevăzută la art.108 lit.b), art.109 alin.(2) şi (3), precum şi la 

art. 110 din Legea nr.286/2009, respectiv „internarea medicală”. 

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

lege în data 23 aprilie 2020. 

 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și Comisia 

pentru apărare și siguranță națională au avizat favorabil proiectul de Lege, iar 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat negativ inițiativa legislativă. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege 

cu amendamente şi transmiterea acestei soluţii Comisiei juridice, de disciplină 

și imunități, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

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

în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în 

străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma 

tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv 

din municipiul Bucureşti (PLx.11/2020), sesizare în comun cu Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.1 

al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015, în sensul extinderii 

perioadei pentru care se suportă plata tratamentelor medicale şi a cheltuielilor 

aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate 

a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 

produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, actualmente reglementată 

pentru anii 2015-2020, la o perioadă nelimitată. 

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

în ședința din 3 februarie 2020. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților naționale și  Comisia pentru egalitatea 

de șanse pentru femei și bărbați au avizat favorabil proiectul de Lege. 
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În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente şi transmiterea acestei 

soluţii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, urmând ca raportul comun să fie 

întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

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

în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 

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

sănătăţii (PLx.23/2020), sesizare în comun cu Comisia  pentru muncă și 

protecție socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal, unitar 

şi coerent astfel încât rezidenţii să poată beneficia de pregatirea în rezidenţiat 

şi în cadrul unităţilor medico-militare care, deşi au personal încadrat care 

îndeplineşte condiţiile pentru a fi desemnaţi coordonatori, nu pot efectua 

pregătirea în rezidenţiat, deoarece sunt încadraţi în instituţiile de învăţământ 

superior particulare acreditate şi nu în centre universitare. Prin această 

reglementare se elimină inechitaţile existente în prezent, determinate de 

imposibilitatea unităţilor medico-militare, instituţii care erau în imposiblitatea 

de a efectua pregătirea în rezidenţiat, deşi cadrul legal existent în vigoare, la 

data prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, le permitea exercitarea 

acestui drept, întrucât un număr semnificativ de cadre medicale încadrate în 

unităţile medico-militare recunoscute ca şi coordonatori de rezidenţiat, deşi, 

sunt cadre universitare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare 

acreditate. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

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

de Lege la data de 10 februarie 2020.   

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil 

proiectul de Lege, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a avizat negativ inițiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege în forma prezentată de Senat. 
 

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

și avizarea proiectului Legii laptelui şi a produselor lactate (PLx.298/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect reglementarea sectorului laptelui şi a produselor 

lactate, a preparatelor lactate, a preparatelor pe bază de lapte şi a celor care au 

ca materie primă produse obţinute din lapte şi crează cadrul juridic în ceea ce 

priveşte prezentarea produselor şi comercializarea acestora. Stabileşte 
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informaţiile obligatorii care trebuie inscripţionate pe eticheta laptelui de 

consum şi a produselor lactate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr.1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 

2011. Astfel, se înfiinţează Registrul Laptelui, în cadrul direcţiei tehnice de 

specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în care operatorii 

economici trebuie să se înscrie pentru a putea desfăşura activităţi în domeniul 

procesării laptelui crud şi producţiei laptelui de consum şi a produselor lactate, 

destinate comercializării. Totodată, se instituie interdicţia de comercializare a 

produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale în acelaşi loc cu produsele 

lactate care nu conţin grăsimi vegetale. În acelaşi sens, se reglementează ca 

fabricarea produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale să se proceseze în 

partidă separată faţă de lapte şi produse lactate. De asemenea, produsele lactate 

cu adaos de grăsimi vegetale trebuie să se comercializeze într-un spaţiu bine 

delimitat, cu atenţionare explicită către cumpărător a conţinutului acestor 

produse. 

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

la data de 12 mai 2020.   

În urma 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 privind munca în domeniul pescuitului 

maritim (PLx.291/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea muncii în domeniul 

pescuitului maritim, precum şi instituirea de măsuri pentru asigurarea 

îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă şi protejarea sănătăţii şi securităţii 

pescarilor din acest sector de activitate, din perspectiva alinierii la normele şi 

exigenţele europene în domeniu, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin 

României, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de Lege 

la data de 12 mai 2020.   

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de voturi, 

avizarea negativă a inițiativei legislative.  
  

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


