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PROCES VERBAL  

al lucrărilor online ale comisiei din zilele de 22 și 23 iunie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 22 și 23 iunie 2020 

sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, fiind 

prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Florin 

Buicu – preşedinte, Levente Vass și Liviu Ioan Balint– secretari, Tamara 

– Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz,  Georgeta-Carmen Holban, Antoneta 

Ioniţă, Costel Lupaşcu  și Tudor Rareş Pop, membri. 

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 

completarea Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx.50/2020) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

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

prevenţia şi depistarea precoce a diabetului (PLx.250/2020). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire 

a îmbolnăvirilor (Plx.342/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor 

acte normative şi prelungirea unor termene (PLx.350/2020). 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind sprijinul 

pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul 

SARS-CoV-2 (Plx.358/2020). 

 

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

dezbaterri, în fond, asupra proiectului de Lege privind completarea Legii 
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448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PLx.50/2020), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 în vederea instituirii, pentru autorităţile şi 

instituţiile publice, persoanele juridice publice sau private, care nu 

angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la art.78 alin.(2) 

din actul normativ de bază, a unei obligaţii alternative la cea deja 

reglementată de lege, respectiv să plătească lunar la bugetul de stat o 

sumă reprezentând cel puţin 50% din salariul minim brut pe ţară garantat 

în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat 

persoane cu handicap, iar cu diferenţa de până la 100% din suma deja 

reglementată ca obligaţie de plată să achiziţioneze produse şi servicii 

realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în 

unităţile protejate autorizate. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

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

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci și Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil inițiativa legislativă, 

iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat negativ proiectul de Lege. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru muncă și protecție socială, prin care se propune aprobarea 

proiectului de lege cu amendamente.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, însuşirea soluţiei propuse de către Comisia pentru 

muncă și protecție socială, respectiv adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise, redate în anexa care face parte integrantă din  

raportul comun. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind prevenţia şi 

depistarea precoce a diabetului (PLx.250/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

pentru prevenirea şi depistarea precoce a diabetului, precum şi pentru 

conştientizarea, încurajarea şi sprijinirea populaţiei să adopte şi să practice 

un stil de viaţă sănătos şi responsabil în vederea menţinerii unei bune stări 

de sănătate pe toată perioada vieţii. 

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

Lege, în ședința din 28 aprilie 2020. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia 
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pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au avizat favorabil 

proiectul de Lege.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexa care face parte 

integrantă din raport. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a 

îmbolnăvirilor (Plx.342/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 

normativ pentru organizarea şi finanţarea activităţilor de promovare a 

sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în România. Potrivit expunerii de 

motive, iniţiativa vizează trei domenii: finanţarea serviciilor de promovare 

a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor, organizarea şi coordonarea 

activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor la nivel 

central şi regional/local, formarea resurselor umane implicate în 

activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor. 

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

legislativă  în şedinţa din data de 27 mai 2020. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

inițiativei legislative, cu amendamentele admise, redate în anexa care face 

parte integrantă din raport.  
 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte 

normative şi prelungirea unor termene (PLx.350/2020). 
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3 din 

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

fiscale şi modificarea unor acte normative, precum şi modificarea lit.a) a 

art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea 

unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii 

financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Ambele acte 

normative reglementează aspecte privind modalitatea de emitere şi 

utilizare a certificatelor pentru situaţii de urgenţă, iar modificarea propusă 

constă în acceptarea ca justificarea privind diminuarea veniturilor sau a 

încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 să fie valabilă şi pentru 
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luna aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 

2020. Totodată, este vizată şi prelungirea valabilităţii documentelor emise 

pe perioada stării de urgenţă până la împlinirea termenului de 12 luni de 

la data emiterii, în baza art.10 din Ordonanţa militară nr.4/2020, de către 

Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare 

Ştiinţifică pentru Apărare CBRN1 şi ecologie, Agenţia de Cercetare 

pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, pentru avizarea/autorizarea 

materialelor, componentelor, echipamentelor şi dispozitivelor medicale 

necesare prevenirii, combaterii, răspândirii, precum şi pentru tratamentul 

infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor. 

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

Lege în ședința din data de 3 iunie 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 avizare propunerii legislative privind sprijinul pentru un trai 

decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 

(Plx.358/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea sprijinului pentru un 

trai decent, sub forma unui ajutor acordat de stat cetăţenilor români cu 

vârsta de peste 18 ani, în contextul pandemiei provocate de coronavirusul 

SARS-Cov-2, în vederea asigurării unui venit minim garantat lunar de 

1500 lei.  

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

legislativă în ședința din data de 3 iunie 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


