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PROCES VERBAL 

al lucrărilor online ale comisiei din zilele de 15, 16 și 18 iunie 2020 

 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 15, 16 și 18 iunie 2020 

sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, fiind 

prezenți 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. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ca urmare a Deciziei Curții 

Constituționale nr. 64/2019 (PLx.30/2018/2019) –sesizare în comun cu  

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. 

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

prevenţia şi depistarea precoce a diabetului (PLx.250/2020). 

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

organizarea şi exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer 

(PLx.198/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

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

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.445/2019) . 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 

pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca 
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urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 

urgenţă (PLx.347/2020). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative (PLx.352/2020) . 

7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European  și Comitetul 

Regiunilor – Turism și Transport în 2020 și ulterior (COM(2020)-550). 

 

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

reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi (PLx.30/2018/2019) sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină 

și imunități ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 64/2019. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 

8/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii 

atribuţiilor Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi în vederea asigurării unei 

concordanţe depline cu prevederile art. 33 alin.(2) al Convenţiei, 

referitoare la obligaţia statelor membre de a menţine şi consolida 

mecanismele pentru promovarea, protejarea şi monitorizarea 

implementării Convenţiei, în vederea monitorizării respectării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi.  

 În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc reanalizarea legii 

în ansamblul ei deoarece forma adoptată de Senat, în calitate de cameră 

decizională, încalcă dispoziţii legale în vigoare. În acest sens, membrii 

comisiei au constatat că au fost încălcate atât dispoziţii ale Legii 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cât şi dispoziţii 

constituţionale. 

De asemenea, au fost adoptate prevederi care excedează obiectului 

actului normativ de bază, cu atât mai mult legii modificatoare supusă 

dezbaterilor, parte din aceste prevederi nefiind de competenţa decizională 

a Senatului. 

În cadrul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru muncă și protecție socială, iar  membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, însuşirea soluţiei propuse, respectiv  adoptarea Legii 

cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din raportul 
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preliminar ce urmează a fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități, precum și Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

 

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

dezbateri, în fond asupra proiectului de Lege privind prevenţia şi depistarea 

precoce a diabetului (PLx.250/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

pentru prevenirea şi depistarea precoce a diabetului, precum şi pentru 

conştientizarea, încurajarea şi sprijinirea populaţiei să adopte şi să practice 

un stil de viaţă sănătos şi responsabil în vederea menţinerii unei bune stări 

de sănătate pe toată perioada vieţii. 

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

Lege, în ședința din 28 aprilie 2020. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și  Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au avizat favorabil 

proiectul de Lege.  

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 proiectului de Lege privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer (PLx.198/2020), 

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 stabilirea cadrului legal 

pentru exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer. Profesia de 

bioinginer se exercită în scopul susţinerii actului medical prin procese de 

mentenanţă, producţie, utilizare dispozitive medicale, precum şi susţinerea 

activităţii de management medical, informatică şi statistică medicală. 

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

proiectul de Lege, în ședința din 23 aprilie 2020. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat 

favorabil proiectul de Lege.  

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente şi transmiterea 

acestei soluţii Comisiei pentru muncă și protecție socială, urmând ca 

raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii. 

 



 4 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.445/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale de Informatizare a Sănătății, instituție publică, de specialitate, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, condusă 

de un președinte cu rang de secretar de stat, numit pentru un mandat de 5 

ani, prin decizie a prim-ministrului, ceea ce va duce la o corectă și eficientă 

cheltuire a bugetului sănătății. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit 

proiectul de lege  în şedinţa din 2 octombrie 2019. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor  au avizat negativ proiectul de 

Lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege, cu amendamente admise, redate în anexa care face 

parte integrantă din raport.  
 
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 

măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx.347/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi (5) 

ale art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020, precum şi 

completarea aceluiaşi articol cu un nou alineat, alin.(51), în scopul evitării 

apariţiei unor discriminări faţă de alte categorii de personal care sunt 

supuse riscului de infectare cu COVID-19. 

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

Lege în ședința din 3 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative (PLx.352/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri, începând cu data 

de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Proiectul instituie, printre 

altele, măsuri cu privire la domeniul sănătăţii, al activităţii Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului, domeniul insolvenţei, activitatea 

Ministerului Justiţiei, sprijinirea industriei evenimentelor culturale. 

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

Lege în ședința din data de 3 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

examinarea documentului nelegislativ  – Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor – Turism și transport în 2020 și ulterior 

(COM(2020)-550). 

Documentul supus examinării are  caracter nelegislativ reprezintă o 

strategie pe termen scurt și mediu, în domeniul turismului și transportului, 

a Uniunii Europene ca răspuns la criza profundă creată de răspândirea 

epidemiei de coronavirus. În conținutul Comunicării, relansarea turismului 

se poate face prin adoptarea unor măsuri care vizează următoarele direcții 

esențiale: revenirea la  libera circulație fără restricții prin redeschiderea în 

condiții de siguranță a frontierelor interne ale UE, restabilirea în condiții 

de siguranță a transportului și conectivității,  reluarea în siguranță a 

serviciilor de turism și soluționarea crizei de lichidități incluzînd 

restabilirea încrederii consumatorilor.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri 

europene, un proiect de opinie favorabil. 

 

În ziua de 18 iunie 2020, Comisia pentru sănătate și familie şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 

proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


