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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi 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 zi: 

1. Audieri privind intervenția prespitalicească și spitalicească 

din seara zilei de 30 octombrie 2015 ca urmare a incendiului de la Clubul 

Colectiv. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

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

unitar de pensii publice ( Plx 75/2016). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice (PLx. 86/2016). 
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La primul punct al ordinii de zi, domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei, informează că audierile privind intervenția 

prespitalicească și spitalicească din seara zilei de 30 octombrie 2015 ca 

urmare a incendiului de la Clubul Colectiv, au fost amânate la solicitarea 

Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. Motivul amânării îl constituie întâlnirea care va avea 

loc în cursul săptămânii viitoare, dintre  Primul-ministru, domnul Dacian 

Cioloș și reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență și 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în care vor fi clarificate 

unele aspecte privind intervenția acestor structuri la incidentul mai sus 

menționat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al 

art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice      

( Plx. 75/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) 

al art.65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

cu modificările și completările ulterioare, preconizându-se ca persoanelor 

afectate de poluare prin emisii de substanțe nocive, precum  și alte 

substanțe chimice din localitatea Târgu-Mureș să beneficieze de 

reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 7 martie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu un 

amendament admis. 
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La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PLx. 

86/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice. Prezentul act normativ statuează completarea atribuțiilor 

compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale(MADR), cu atribuția de a efectua controlul la 

operatorii de produse agroalimentare ecologice pe trasabilitatea și 

conformitatea produselor, posibilitatea plății unei taxe către bugetul de 

stat, de către organismele de inspecție și certificare candidate, 

posibilitatea ca personalul cu atribuții de inspecție din cadrul MADR, să 

preleve probe de sol, plante și din produsele  agroalimentare ecologice, în 

baza sesizărilor/notificărilor transmise către MADR sau în baza 

sesizărilor din oficiu, după caz. 

Senatul a  adoptat  iniţiativa legislativă în şedinţa din 14 martie 

2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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