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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din perioada 22 – 24  octombrie 2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 22, 23 și 24  octombrie 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 şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 34/2012 pentru 

stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 

pesticidelor pe teritoriul României (PLx.456/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PLx.457/2019). 

3. Conferinţa Europeană - "Closing the gap" . 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 34/2012 pentru stabilirea 

cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor 

pe teritoriul României (PLx.456/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr.34/2012. Proiectul 

transpune prevederile Directivei (UE) 2019/782 a Comisiei din 15 mai 

2019 de modificare a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea indicatorilor de risc 

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

lege în şedinţa din 9.10.2019. 

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 modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (PLx.457/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004, urmărindu-se, printre altele, stabilirea 

mai precisă a sensului unor expresii, prevederea posibilităţii desemnării 

drept persoană care să asigure creşterea şi îngrijirea copilului, pe lângă 

rudele până la gradul IV şi a altor persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

relaţii de ataşament sau s-a bucurat de viaţa de familie, redefinirea 

serviciilor de tip rezidenţial, precum şi instituirea unei indemnizaţii lunare 

de sprijin, în cuantum de 0,8 ISR, pentru familia sau persoana care a 

primit în plasament sau este tutore al unui copil, pe perioada în care 

asigură creşterea şi îngrijirea copilului. 

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

proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

În ziua de 22 octombrie 2019 a avut loc Conferinţa Europeană - 

"Closing the gap" la care au participat membri ai organizaţiei Think Pink 

Europe, ai Parlamentului României şi a Parlamentului European, factori 

de decizie, asociaţii de pacienţi şi reprezentanţi ai industriei farmaceutice. 

Deoarece luna octombrie este luna dedicată luptei împotriva cancerului 

de sân,  s-a propus demararea unui şir de acţiuni de conştientizare, prin 

elaborarea unui raport despre paşii pe care trebuie să îi parcurgă România 

pentru a se alinia recomandărilor europene. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


