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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din zilele 25, 26 și 27 februarie 2020 

 

La lucrările comisiei din zilele de 25, 26 și 27 februarie 2020 sunt 

prezenți 19 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 

modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (PLx.31/2020). 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind 

gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile (PLx.41/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind acordarea 

unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă 

(PLx.43/2020). 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.65 

alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PLx.31/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) al 

art.65 din Legea nr.263/2010, urmărindu-se extinderea categoriilor de 

persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 

2 ani, fără penalizare, pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani 

în zonele afectate de poluare în localităţile Petroşani, Vulcan, Lupeni, 

Petrila, Aninoasa şi Uricani, precum şi pe o rază de 8 km în jurul 

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

proiectul de Lege în ședința din data de 10 februarie 2020. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie hotărăște, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind gestionarea deşeurilor 

nepericuloase compostabile (PLx.41/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 

pentru desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor nepericuloase 

compostabile, prin reciclarea/valorificarea acestora folosind opţiunea de 

compostare/digestie anaerobă, în vederea protejării sănătăţii umane şi a 

mediului, în acord cu normele şi exigenţele europene incidente în materie, 

în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, derivate din 

calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

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

proiectul de Lege în ședința din data de 10 februarie 2020. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie hotărăște, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor 

financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă (PLx.43/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect reglementarea acordării, părinţilor sau 

reprezentantului legal al copilului, a unui ajutor financiar pentru plata 

serviciului de bonă, urmărindu-se asigurarea suportului necesar îngrijirii, 

creşterii, formării, dezvoltării şi educării copilului de vârstă preşcolară în 

cadrul familiei. 

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

proiectul de Lege în ședința din data de 10 februarie 2020. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie hotărăște, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


