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PROCES VERBAL 

al lucrărilor online ale comisiei din ziua de 29 iunie 2020 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 29 iunie 2020 sunt 

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

fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu Florin 

Buicu – preşedinte,  Vasile Florin Stamatian– vicepreşedinte, Cristina 

Elena Dinu, Levente Vass și Liviu-Ioan Balint– secretari,  Viorica 

Cherecheș, Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz,  Grațiela Leocadia 

Gavrilescu, Bianca-Miruna Gavriliță, Georgeta Carmen Holban și Petru 

Movilă, 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 

suplimentele alimentare  (PLx.468/2012)– sesizare în comun cu  Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

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

modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor 

din tutun (PLx.587/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă și cu  Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (Plx.204/2019) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind achiziţia 

de echipamente de protecţie şi aparatură medicală şi de construcţie de 

infrastructură spitalicească (PLx.357/2020) . 
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5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică    

(PLx.365/2020). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 

alimentare (PLx.468/2012), sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

poriectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 

privind comercializarea suplimentelor alimentare şi transpunerea 

Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele 

alimentare.  

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

Lege în ședința din data de 30 octombrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

învățământ, știință, tineret și sport au avizat favorabil proiectul de Lege. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente şi transmiterea 

acestei soluţii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice, 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 pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul reglementării produselor din tutun (PLx.587/2019), 

sesizare în comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă și  Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare actualizarea definiţiilor 

publicităţii, promovării şi sponsorizării tuturor produselor din tutun, 

directe sau indirecte, introducera noţiunii de „produs similar produselor 

din tutun”, eliminarea expunerii şi publicităţii produselor din tutun şi 

produselor similare la punctele de vânzare, cu permiterea expunerii şi 

publicităţii doar în magazinele special amenajate, interzicerea acţiunilor de 

promovare a produselor din tutun, cu excepţia magazinelor special 

amenajate, interzicerea acţiunilor de sponsorizare pentru produsele din 

tutun şi similare, interzicerea fumatului în vehiculele în care se află minori 

şi femei însărcinate, introducerea posibilităţii ca persoanele cu afecţiuni 

psihice internate în unităţi sanitare, în baza unei hotărâri emisă de o 

instanţă de judecată să poată fuma doar în spaţii special amenajate, 

introducerea contribuţiei pentru sănătate aplicate corespunzător tuturor 

formelor de produse din tutun, conform redefinirii acestora. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

tehnologia informației și comunicațiilor au avizat negativ proiectul de 

Lege. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă , precum și al  

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, prin care se propune respingerea 

proiectului de lege. 

Supusă votului, soluţia de respingere este aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comun întocmit de cele trei comisii. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea unor 

acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (Plx.204/2019), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006, precum şi abrogarea Legii nr.8/2016. 

Astfel cum rezultă din cuprinsul expunerii de motive, intervenţia 

legislativă îşi propune, pe de o parte, să ofere persoanelor cu handicap 

posibilitatea de a se bucura de drepturi depline şi de a beneficia complet 

de participarea la viaţa socială şi economică, prin implementarea 

normelor europene privind accesibilizarea mediului public şi, pe de altă 

parte, să înfiinţeze o nouă instituţie, respectiv Consiliul Naţional Tripartit 

pentru Persoane cu Handicap, care să aibă un rol definitor pentru apărarea 

drepturilor persoanelor cu handicap. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, prin care se propune 

adoptarea inițiativei legislative cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte integrantă din raportul comun al 

celor două comisii. 

 

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

dezbaterea și avizare proiectului de Lege privind achiziţia de echipamente 

de protecţie şi aparatură medicală şi de construcţie de infrastructură 

spitalicească (PLx.357/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect reglementarea achiziţiei de echipamente de 

protecţie şi aparatură medicală, precum şi a construcţiei de infrastructură 
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spitalicească, în vederea acoperirii necesarului, într-un termen scurt, la 

nivel naţional, în contextul crizei Covid-19. 

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 majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 5 al odinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică  (PLx.365/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare alinierea prevederilor 

legislaţiei naţionale la noile evoluţii legate de instrumentele financiare 

promovate de Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19 

– instrumentul SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an 

Emergency). 

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

lege în ședința din data de 10 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


