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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 martie 2019

La lucrările comisiei din ziua de 12 martie 2019 sunt prezenți 16
deputați, iar în zilele de 13 și 14 martie 2019 sunt prezenți 17 deputați din
totalul de 18 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 propunerii legislative privind
preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul
echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat,
potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza
judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu (PLx.751/2018)
– sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională.
2.
Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară (PLx.362/2018) –
sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului.
3.
Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
alăptarea în spaţii publice (PLx.257/2018) – sesizare în comun cu
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.
La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind preluarea
personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor

SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii,
aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad,
Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu (PLx.751/2018), sesizare în
comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare preluarea
personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD,
specializate în acordarea primului ajutor calificat potrivit legii, aflate în
finanţarea autorităţilor de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş,
Mureş şi Sibiu, cu statut de cadru militar de către inspectoratele pentru
situaţii de urgenţă din judeţele menţionate, prin derogarea de la art.40 din
Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului,
propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.8
alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind
asistenţa medicală comunitară (PLx.362/2018), sesizare în comun cu
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017, în scopul
introducerii în categoria profesională a persoanelor care pot acorda
asistenţă medicală comunitară și a medicilor de medicină de familie în
localităţile din Munţii Apuseni şi în cele din Rezervaţia Biosferei „Delta
Dunării”, având în vedere gradul de izolare ridicat al locuitorilor din
aceste comune, care nu au posibilitatea să se deplaseze în alte localităţi, în
special în sezonul rece, pentru a obţine servicii medicale de asistenţă
medicală primară.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 4 iunie 2018.
Comisia pentru drepturile omului, cultele și problemele
minorităților naționale, Comisia pentru muncă și protecție socială,
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați şi Comisia
juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul de lege.
În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului,
propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind alăptarea în spaţii
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publice (PLx.257/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru egalitatea
de şanse pentru femei şi bărbaţi.
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri
„privind prevenirea discriminării mamelor care alăptează, precum şi
combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor”.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 23 aprilie 2018.
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
naționale a avizat favorabil proiectul de lege, cu amendamente, iar
Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat negativ proiectul de
lege.
În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului,
propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr. Florin BUICU
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