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PROCES VERBAL  
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La lucrările online ale comisiei din ziua de 27 iulie 2020 sunt 

prezenți 18 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, fiind prezenți 

fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu Florin 

Buicu – preşedinte,   Lucreţia Roşca, Vasile Florin Stamatian şi Emanuel 

Dumitru Ungureanu  – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu, Liviu Ioan 

Balint şi Levente Vass – secretari, Viorica Cherecheş, Tamara – Dorina 

Ciofu,  Maricela Cobuz, Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, Bianca Miruna Gavriliţă, Georgeta Carmen Holban, Antoneta 

Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru Movilă  şi Sebastian Valentin Radu, 

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 propunerii legislative pentru 

acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în 

combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19 (Plx.396/2020) –

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2020 pentru 

abrogarea Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului 

înlocuitorilor laptelui matern (PLx.380/2020) –sesizare în comun cu  

Comisia pentru industrii și servicii. 

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

completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
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persoanelor cu handicap (PLx.50/2020) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 
 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru acordarea unor 

drepturi urmașilor personalului medical implicat în combaterea 

pandemiei de coronavirus COVID-19 (Plx.396/2020), sesizare în comun 

cu  Comisia  pentru muncă și protecție socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea acordării unei 

indemnizaţii lunare reparatorii pentru urmaşii personalului medical 

decedat ca urmare a unor complicaţii medicale cauzate de infectarea cu 

noul coronavirus COVID-19.  

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

legislativă în ședința din data de 16 iunie 2020.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, respingerea propunerii legislative şi transmiterea acestei soluţii 

Comisiei pentru muncă și protecție socială, 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 privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2020 pentru abrogarea Legii 

nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui 

matern (PLx.380/2020),  sesizare în comun  cu Comisia pentru industrii și 

servicii. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Legii 

nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui 

matern. Astfel, această soluţie se impune în vederea respectării 

recomandării Comisiei Europene cu privire la abrogarea acestei legi şi 

elaborarea unui nou act normativ care să respecte procedura de notificare 

prevăzută de normele europene. Actul normativ va putea fi pus în aplicare 

şi va putea produce efecte în limitarea reclamei comerciale agresive a 

produselor ce înlocuiesc laptele matern, favorizând creşterea ratei 

alăptării, îmbunătăţirea nutriţiei copilului şi scăderea riscului de apariţie a 

obezităţii. Vor fi ameliorate astfel probleme importante de sănătate 

publică. Nerespectarea procedurii de notificare a legii către Comisia 

Europeană în stadiul de proiect poate atrage declanşarea procedurii de 

constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României. 

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

lege în ședința din data de 16 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui raport preliminar de aprobare a  Ordonanței de 
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urgență a Guvernului nr.76/2020 pentru abrogarea Legii nr.207/2016 

privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, în 

forma adoptată de Senat  şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru 

industrii și servicii, urmând ca raportul comun să fie întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege privind completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecția și 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. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare cu amendamente transmis de Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 

două  comisii. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


