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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 martie 2019

La lucrările comisiei din zilele de 26, 27 și 28 martie 2019 sunt
prezenți 20 deputați din totalul de 20 membri ai Comisiei.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu,
preşedintele comisiei.
La lucrările comisiei participă, în calitate de invitați:
domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat
în cadrul
Ministerului Sănătății;
domnul Ciprian Monoranu, șef serviciu în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne;
domnul Adrian Zarzara, consilier juridic în cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
doamna Ramona Minea Niculescu, consilier juridic în cadrul
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.
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.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum

şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
(PLx.124/2019).
3.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea şi completarea art.8
din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice (PLx.117/2019).
4.
Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului (Plx.119/2019).
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 prezentat raportul preliminar al Comisiei
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin care se
propune adoptarea cu amendamente a iniţiativei legislative.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente.
Amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit de cele trei
comisii.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru
modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx.124/2019).
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.61/1993, precum şi modificarea art.58 alin.(1) din Legea
nr.448/2006, urmărindu-se majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru
copii, începând cu drepturile aferente datei de 1 a lunii următoare intrării
în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2019, precum şi acordarea
alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de
tip HIV/SIDA, în cuantumul prevăzut de Legea nr.61/1993.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege, în şedinţa din 11 martie 2019.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea şi completarea art.8 din
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice (PLx.117/2019).
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.34/2000. Intervenţiile legislative
vizează reglementarea participării personalului cu atribuţii de inspecţii
tehnice de la nivel central sau teritorial din cadrul Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, la acţiunea de prelevare de probe de sol, apă, plante
şi din produsele agroalimentare ecologice, efectuată de organismele de
control. Totodată, se reglementează posibilitatea încheierii de protocoale
de colaborare cu laboratoare oficiale şi de referinţă naţionale, desemnate
potrivit prevederilor art.12 şi art.33 din Regulamentul (CE) nr.882/2004,
de către o altă autoritate naţională, şi care pot efectua analiza probelor
prelevate în cadrul controalelor oficiale, precum şi elaborarea unei
proceduri în vederea desemnării laboratoarelor oficiale şi de referinţă
naţionale, procedură ce va fi aprobată prin ordin de ministru al agriculturii
şi dezvoltării rurale.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 6 martie 2019.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului (Plx.119/2019).
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.272/2004, în sensul stabilirii, în sarcina autorităţilor
administraţiei publice locale, precum şi a oricăror instituţii publice sau
private cu atribuţii în domeniul educaţiei, a obligaţiei de a derula în
unităţile şcolare, cel puţin o dată pe semestru, programe de educaţie pentru
viaţă şi pentru sănătate.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 6 martie 2019.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
În ziua de 28 martie 2019, Comisia pentru sănătate şi famile şi-a
desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind
distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra proiectelor
aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare.

PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr. Florin BUICU
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