
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
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PROCES VERBAL  

al lucrărilor online ale comisiei din ziua de 9 iunie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 9 iunie 2020 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, iar domnul 

deputat Florin Buicu, președintele comisiei, fiind prezent 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. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2020 pentru 

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

stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii (PLx.276/2020)   - sesizare în comun cu Comisia  pentru buget, 

finanțe și bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx.389/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

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

acordarea de măşti pentru protecţia cetăţenilor români de virusul      

Covid-19 (PLx.304/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului  de Lege pentru 

modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PLx.334/2020) . 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind 

protecţia civilă (Plx.269/2020) . 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 privind 

parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

investiţiile publice (PLx.97/2020).  
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisie procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PLx.276/2020), sesizare 

în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 cu un nou articol, care reglementează 

plafonarea valorii procentului aferent contribuţiei trimestriale clawback 

pentru trimestrul I al anului 2020 la valoarea trimestrului IV al anului 

2019 de 27,65%. 

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

Lege în şedinţa din data de 12 mai 2020. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente şi transmiterea 

acestei soluţii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, urmând ca raportul 

comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei 

comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PLx.389/2017), sesizare în comun 

cu   Comisia  pentru muncă și protecție socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006, în sensul creşterii valorii prestaţiilor 

sociale acordate persoanelor cu handicap şi raportarea acestora la nivelul 

Indicatorului Social de Referinţă (ISR), în două etape (începând cu 1 

ianuarie 2018 şi, respectiv, 1 iulie 2018), precum şi stimularea angajării 

persoanelor cu handicap, atât în sectorul public, cât şi în cel privat. 

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

Lege în şedinţa din data de  23 octombrie 2017. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil proiectul de 

Lege. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, prin care se propune 

aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege, în forma prezentată 

de Senat, cu amendamentele respinse care sunt redate în anexa care face 

parte integrantă din raportul  comun. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectul de Lege privind acordarea de măşti 

pentru protecţia cetăţenilor români de virusul  Covid-19 (PLx.304/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect reglementarea distribuirii de măşti pentru 

protecţia cetăţenilor români împotriva virusului Covid-19. Proiectul 

vizează achiziţionarea de măşti de protecţie de către Ministerul Sănătăţii, 

prin UNIFARM S.A., precum şi distribuirea acestora către cetăţeni. 

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

Lege în şedinţa din data de 19 mai 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, hotărăsc cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și 

adoptare proiectul de Lege  cu amendamentele admise prezenate în anexa 

care face parte integrantă din raport. 

 

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

dezbaterea și avizarea Proiectul de Lege pentru modificarea art. 129 

alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului (PLx.334/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

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

art.129 din Legea nr.272/2004, urmărindu-se includerea în categoria 

cheltuielilor care pot fi asigurate din alocaţia lunară de plasament plătită 

furnizorilor de servicii sociale, în scopul asigurării unor drepturi sociale 

pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie 

specială ori pentru mamele aflate în centre maternale, a cheltuielilor 

legate de îngrijire socială şi pedagogică, a cheltuielilor pentru plata 

salariilor şi combustibil, precum şi a celor de întreţinere-încălzire, apă 

caldă, energie electrică. 

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

Lege în şedinţa din data de 27 mai 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 propunerii legislative privind protecţia civilă 

(Plx.269/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

normativ aferent domeniului protecţiei civile. Astfel, potrivit expunerii de 

motive, prin proiect se preconizează asigurarea cadrului normativ 

strategic care are ca obiectiv fundamental protecţia cetăţeanului prin 

implementarea unor concepte, termeni şi cerinţe, intrate deja în 

vocabularul de specialitate, respectiv, reglementarea unor elemente de 
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interes în domeniul protecţiei civile care nu se regăsesc în actele 

normative de nivel superior aprobate până în momentul de faţă. 

Camera Deputaților ca primă Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat şi 

pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice (PLx.97/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2018, în sensul 

transferării proiectelor de investiţii în parteneriat public-privat, de la 

Comisia Naţională de Prognoză, către autorităţile publice centrale de 

profil. Se propune reorganizarea instituţiei parteneriatului public-privat şi 

derularea de fiecare partener public a procedurii de atribuire, în funcţie de 

specificul fiecărei categorii de investiţii, astfel ca fiecare partener să îşi 

atribuie unitar, pentru domeniul său de activitate, toate contractele de 

investiţii atribuite în parteneriat public-privat ce îl vizează, procedură ce 

urmează să fie monitorizată de aceeaşi unitate care a atribuit contractul. 

Totodată, prin derogare de la prevederile art.47 alin.(9) şi (10) din Legea 

nr.500/2002 se va autoriza Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 

Afaceri să efectueze virări de credite bugetare şi de angajamente, între 

capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevazute, cu 

încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării Schemei 

de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice. De 

asemenea, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, în baza 

comunicărilor transmise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului 

de Afaceri, să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele 

bugetare. 

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

Lege în şedinţa din data de 2 martie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


