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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 8 – 10  noiembrie  2016 

 

La lucrările comisiei în ziua de 8 noiembrie 2016 sunt prezenţi 17 

deputaţi, iar în zilele de 9 și 10 noiembrie 2016 sunt prezenți 16 deputați 

din totalul de 17 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. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru Mamele 

Eroine privind indemnizaţia viageră pentru mamele care au născut şi 

crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii ( PLx. 486/2016). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

protejarea şi sprijinirea familiilor afectate de emisiunile de pulberi, gaze 

şi vapori provenite de la fostele fabrici, uzine şi întreprinderi din raza 

municipiului Turda ( Plx. 488/2016). 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru Mamele Eroine privind 

indemnizaţia viageră pentru mamele care au născut şi crescut 3 copii sau 

mai mult de 3 copii ( PLx. 486/2016). 

Domnul deputat Florin Buciu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea indemnizaţiei 
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viagere în sprijinul mamelor care au născut şi crescut trei sau mai mulţi 

copii. De asemenea, se propune ca, pentru mamele care au cinci sau mai 

mulţi copii, să se acorde titlul şi medalia de „Mama Eroină”. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat, în calitate de 

primă Cameră sesizată, în ședința din 17 octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. Avizul 

comisiei urmează a  fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 

care este sesizată în fond. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protejarea şi 

sprijinirea familiilor afectate de emisiunile de pulberi, gaze şi vapori 

provenite de la fostele fabrici, uzine şi întreprinderi din raza municipiului 

Turda ( Plx. 488/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare protejarea şi 

sprijinirea familiilor afectate de emisiile de pulberi, gaze şi vapori 

provenite de la fostele fabrici, uzine şi întreprinderi din raza municipiului 

Turda, respectiv pensionarea cu doi ani mai devreme şi asistenţă medicală 

gratuită. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 

octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative. Avizul 

comisiei urmează a  fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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