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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele  11  şi 12  aprilie  2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 11 și 12 aprilie 2018 sunt 

prezenți 14 deputați din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Adrian Vlad Chiotan, președintele Autorității Naționale 

pentru Persoanele cu Dizabilități; 

-domnul general de brigadă Ionel Oprea, șeful Direcției Medicale 

din cadrul Ministerului Apărării Naționale. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2018 pentru 

modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 

aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului 

privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea 

sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării 

tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului 

universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de 

populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, 

implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (PLx.142/2018) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx.46/2018). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap  (Plx.496/2017) - sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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4. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx.390/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar (PLx.450/2017/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii 

nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente 

bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind 

reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de 

control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente 

la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi 

tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru 

perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia 

Romanian Angel Appeal (PLx.142/2018), sesizare în comun cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare realocarea sumelor 

necesare care nu au fost cheltuite din bugetul aferent anului 2016, în 

bugetul prevăzut a fi utilizat în semestrul I al anului 2018, necesare 

pentru acoperirea plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate 

din ţară sau importate, care fac obiectul Programului privind reducerea 

poverii tuberculozei în România, cu finanţare nerambursabilă de la 

Fondul global de combaterea a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei – 

ROU-T-RAA, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal.  

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

Lege în ședința din 20 martie 2018.                                      

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat şi 

transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 

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 

dezbaterea și avizare propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx.46/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
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nr.80/1995, în sensul menţinerii în activitate a medicilor militari şi a 

subofiţerilor sanitari, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până 

la împlinirea vârstei de pensionare stabilite pentru medicii/asistenţii 

medicali civili. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a  propunerii legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.87 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (Plx.496/2017), sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că, propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.87 din Legea nr.448/2006, în vederea stabilirii unui tratament 

corespunzător pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat 

şi grav. Persoanele cu handicap pentru care comisia de evaluare a stabilit 

anterior încadrarea în gradele de handicap accentuat şi grav vor fi 

evaluate anterior la domiciliu. Comisia de evaluare se deplasează la 

domiciliul acesteia după o prealabilă programare şi informare a persoanei 

cu privire la ora şi data efectuării evaluării periodice.  

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

legislativă în ședința din 20 noiembrie 2017. 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat 

favorabil inițiativa legislativă, iar Comisia pentru drepturile omului, culte 

și problemele minorităților naționale a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx 390/2017), sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.51/2017, care prevede modificarea şi 

completarea unor acte normative, respectiv a Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 

şi a Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale, în sensul corelării prevederilor cu privire la educaţia persoanelor 

cu handicap şi/sau cerinţe educaţionale speciale cu Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011.  
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Senatul, în calitate de  primă Cameră sesizată, a adoptate proiectul 

de Lege în ședința din data de 23 octombrie 2017. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, precum și 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților au 

avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiecului de Lege în forma prezentată de Senat, 

cu amnendamente respinse. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar (PLx.450/2017/2018) aflată în procedură de reexaminare, ca 

urmare a cererii Preşedintelui României, sesizare în comun cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 

privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea 

şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, creează cadrul pentru 

aplicarea măsurilor necesare recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare 

în profesia de medic veterinar, asigurând transpunerea legislaţiei 

europene în domeniu. 

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

trimisă spre reexaminare, în data de 20 martie 2018. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice a înaintat un raport preliminar de respingere a cererii de 

reexaminare și de adoptare a Legii trimisă spre promulgare.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, respingerea cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 

României şi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiunii de medic veterinar, în forma trimisă iniţial la 

promulgare de Parlament. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


