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PROCES VERBAL 

lucrărilor comisiei din data de 22 aprilie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 22 aprilie 2020 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările ședinței sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

președintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx.202/2019). 

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

recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acțiuni 

medicale împotriva Covid-19 (PLx.144/2020) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

3. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 ( Plx.123/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 

determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.127/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 

epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 
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şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială 

(PLx.141/2020). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri 

fiscale şi modificarea unor acte normative (PLx.142/2020). 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind trecerea 

unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-Napoca 

pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public 

al Județului  Cluj  (PLx.145/2020). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.135 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

(Plx.202/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea literei f) 

la alineatul (3) al articolului 135 din Legea 95/2006,  în scopul creării 

cadrului legal ca medicii specialiști să poată asigura servicii medicale 

temporare de specialitate prin intermediul  caravanelor medicale. 

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

legislativă în ședința din 25 martie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale și Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați au 

avizat favorabil propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii 

legislative cu amendamentele admise redate în anexa care face parte 

integrantă din raport.  

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru recunoaşterea 

meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva 

Covid – 19 (PLx.144/2020), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

și protecție socială.  

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor modalităţi de 

recunoaştere a meritelor personalului medical participant la acţiuni 

medicale împotriva Covid – 19, prin acordarea unor distincţii şi a unor 

drepturi acestuia, precum şi urmaşilor celui decedat. De asemenea, se 
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doreşte instituirea Zilei personalului medical în data de 11 martie a 

fiecărui an. 

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

Lege în ședința din 8 aprilie 2020.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale și Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați au 

avizat favorabil propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea  

proiectului de Lege,  cu amendamentele redate în anexele care fac parte 

integrantă din raportul comun. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 (Plx.123/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.44 

alin.(9) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în vederea introducerii obligativității deținerii unei 

diplome de bacalaureat de către absolvenții care doresc să se înscrie la 

școlile sanitare postliceale. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.127/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 

unor acte normative, precum și stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

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

Lege în ședința din 31 martie 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 proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 

determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 şi pentru 

stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (PLx.141/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 și stabilirea 

unor măsuri suplimentare de protecție socială. Măsurile instituite vizează, 

printre altele: clarificarea unor categorii de drepturi acordate potrivit 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020, pentru asigurarea unei 

acoperiri cât mai cuprinzătoare cu măsuri de protecție a populației și 

pentru stabilirea regulilor de acordare a acestora, simplificarea 

documentelor pe baza cărora angajatorii vor solicita din bugetul de șomaj 

sumele necesare plății indemnizației, plata din bugetul asigurărilor pentru 

șomaj a indemnizațiilor să fie facă în cel mult 15 zile de la depunerea 

documentelor, iar la angajați indemnizația să ajungă în termen de 3 zile 

lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor din bugetul de 

șomaj, orice angajator va putea solicita sumele necesare pentru plata 

indemnizației în cazul angajaților cu contract individual de muncă. 

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

Lege în ședința din 8 aprilie 2020.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale şi 

modificarea unor acte normative (PLx.142/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale şi 

modificarea unor acte normative. Măsurile luate vizează, printre altele, 

acordarea unor bonificații pentru plata, până la data de 25 aprilie 2020, a 

impozitului pe profitul aferent trimestrului I al anului 2020, în funcție de 

categoria contribuabililor, după cum urmează: 5% pentru contribuabilii 

mari, 10% pentru contribuabilii mijlocii, 10% pentru ceilalți contribuabili. 

Contribuabilii care au anul fiscal modificat, beneficiază de sistemul de 

bonificații, dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată 

semestrială, până la termenul scadent, cuprins în perioada 25 aprilie-25 

iunie 2020. De asemenea, se propune acordarea unei bonificații de 10% 

pentru plata, până la data de 25 aprilie 2020, a impozitului pe veniturile 
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microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, de către 

microîntreprinderile definite la art.47 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și amânarea de la plata în vamă a T.V.A. pentru 

asigurarea necesarului de medicamente, echipamente de protecție, alte 

dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi 

utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID – 19, 

pentru importurile efectuate în perioada în care s-a instituit starea de 

urgență, conform Decretului Președintelui României nr.195/2020, și în 

următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență. 

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

Lege în ședința din 8 aprilie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind trecerea unui imobil din 

domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Staţiunea de 

Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj  

(PLx.145/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare trecerea unui imobil din 

domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de 

Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj, în 

scopul realizării obiectivului Spital pentru copii în sistem monobloc, în 

care să fie dezvoltate la standarde europene secțiile: chirurgie pediatrică, 

ATI, ORL, nefrologie, neurologie, pediatrie generală, imagistică, laborator 

analize medicale, laborator anatomie patologică și sector administrativ. 

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

Lege în ședința din 8 aprilie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


