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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 2 aprilie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 2 aprilie 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. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2019 pentru 

completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţi (PLx.78/2020)  - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri 

aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord din Uniunea Europeană fără un acord (PLx.25/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea  proiectului Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx.47/2020). 

4. Dezbatera și avizarea proiectului de Lege privind 

completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă (PLx.61/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectui de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice (PLx.62/2020). 

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (Plx.102/2020). 
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7. Dezbaterea și avizarea proiectui de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 

(PLx.103/2020) 

8. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 

şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat 

(PLx.106/2020). 

9. Examinarea Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Conturarea viitorului digital al Europei (COM(2020)67).  

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea 

Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţi 

(PLx.78/2020)  - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ajustarea 

pentru trimestrul IV 2019 a valorii Bugetului aprobat trimestrial (BAt), ca 

referință pentru formula de calcul a procentului „p” cu indicele de inflație 

înregistrat în anul 2018.  

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

proiectul de Lege în şedinţa din data de 26 februarie 2020. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi 

Comisia pentru sănătate și familie şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe 

online separate, în data de 2 aprilie 2020. 

În urma dezbaterilor online ale proiectului de lege şi a opiniilor 

exprimate, deputații celor două Comisii hotărăsc cu majoritate de voturi, 

să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare  

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu amendamentele admise prezentate în 

Anexă. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în 
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cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din 

Uniunea Europeană fără un acord (PLx.25/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Briranii și Irlandei de 

Nord din Uniunea Europeană fără un acord întemeiat pe articolul 50 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. 

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

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

          În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, 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 Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx.47/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația 

lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 

acordării unei indemnizații bunicilor care se ocupă de creșterea nepoților, 

urmărindu-se încurajarea reîntoarcerii în activitate a părinților care 

beneficiază de concediu pentru creșterea copilului. 

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

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

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii  comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind completarea Legii 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării 

forței de muncă (PLx.61/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 

ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, 

urmărindu-se stimularea angajării persoanelor cu handicap din grupuri 

vulnerabile. 

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

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

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii  comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice (PLx.62/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în sfera 

noțiunii de ”violență domestică„ a acțiunilor sau inacțiunilor intenționate 

de violență cibernetică.  

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

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

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii  comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (Plx.102/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizare și 

funcționarea instituției Avocatul Poporului. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 

deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (PLx.103/2020) 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu 

a organismelor modificate genetic aprobată cu modificări prin Legea 

nr.207/2009 din perspectiva necesității de aliniere a legislației naționale 

de profil la normele și exigențele europene incidente în materie, respectiv 

Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European și a Consiliului din 

11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește 

posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea 

organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor  și Directiva 

(UE) 2018/350 a Comisiei din 8 martie 2018 de modificare a Directivei 

2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 

evaluarea riscurilor pentru mediu determinate de organismele modificate 

genetic, în contextul îndeplinirii obligațiilor asumate de România, 

derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de Lege în ședința din data de 9 martie 2020. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de 

unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PLx.106/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect aprobarea Programului-pilot de acordare a 

unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar care va fi aplicat până la sfârșitul anului 2020. 

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

proiectul de Lege în ședința din data de 9 martie 2020. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

examinarea Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – 

Conturarea viitorului digital al Europei (COM(2020)67).  

Documentul supus examinării Comisiei având caracter nelegislativ 

reprezintă o strategie pe termen lung a Uniunii Europene de implementare 

a unor măsuri privind soluțiile digitale care includ comunicațiile, 

inteligența artificială și tehnologiile cuantice. In procesul dezvoltării 

digitale, Comisia a identificat următoarele obiective cheie: tehnologie în 

serviciul cetățenilor, economie echitabilă și competitivă, societate 

deschisă, democratică și durabilă.  

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 asupra Comunicării Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – Conturarea viitorului digital al 

Europei (COM (2020)67). 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


