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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din perioada 30  octombrie – 1 noiembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 30  octombrie 2018 sunt prezenți 

13 deputați, în ziua 31 octombrie 2018 sunt prezenți 14 deputați, iar în 

ziua 1 noiembrie 2018 sunt prezenți 16 deputați din totalul de 18  membri 

ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Lucreția Roșca, 

vipreşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- doamna Dorina Mocanu, director general în cadrul Ministerului 

Mediului; 

- doamna Ioana Felicia, șef serviciu în cadrul Ministerului 

Mediului; 

- domnul  Bogdan Caștu, șef serviciu în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- domnul Cristian Anghelina, consilier juridic în cadrul Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.  

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reducerea 

emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici  (PLx.502/2018). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii 

în domeniul serviciilor sociale   (PLx.551/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Registrul 

naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni 

sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor 

(PLx.552/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (Plx.554/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale (Plx.556/2018). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind reducerea emisiilor 

naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici (PLx.502/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 

2016/2284 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 

2016 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi 

atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE şi de abrogare a 

Directivei 2001/81/CE, în scopul stabilirii unor angajamente de reducere 

a emisiilor atmosferice antropice de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot 

(NOx), compuşi organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3) 

şi particule fine în suspensie (PM2,5) la nivelul statelor membre şi 

instituirii obligaţiei de elaborare, adoptare şi punere în aplicare a unor 

programe naţionale de control al poluării atmosferice, precum şi a 

monitorizării şi raportării emisiilor şi a impactului poluanţilor respectivi 

asupra ecosistemelor.  

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

lege în şedinţa din 3 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de 

lege. 

 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale   (PLx.551/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.197/2012, în vederea îmbunătăţirii soluţiilor 

actuale în ceea ce priveşte etapele procesului de acreditare a furnizorilor 

şi de licenţiere a serviciilor, atribuţiilor instituţiilor/personalului implicat 

în procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare a 

prevederilor legii care pot conduce la retragerea acreditării/licenţierii.  

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

lege în şedinţa din 15 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie  

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de 

lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind Registrul naţional 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de 

exploatare a unor persoane sau asupra minorilor (PLx.552/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea 
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„Registrului naţional automatizat cu privire la autorii contravenţiilor şi 

infracţiunilor sexuale, de hărţuire sau asupra minorilor”, în scopul 

prevenirii şi combaterii acestor fapte, ca un mijloc de cunoaştere şi 

identificare operativă a persoanelor care au comis respectivele 

contravenţii şi infracţiuni.  

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

lege în şedinţa din 15 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie  

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de 

lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

(Plx.554/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comsiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea alin.(4) al art.128 din Legea nr.272/2004, în sensul stabilirii 

dreptului la alocaţia lunară de plasament pentru copiii pentru care s-a 

dispus măsura plasamentului sau s-a instituit tutela, începând cu luna în 

care aceştia intră în sistemul de protecţie al statului.  

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

legislativă în şedinţa din 15 octombrie 2018. 

 În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind stimularea prezentării 

gravidelor la consultaţii prenatale (Plx.556/2018).  

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

stimularea prezentării femeilor gravide la consultaţiile prenatale, prin 

acordarea gratuită, pentru fiecare nou-născut viu, a unui sprijin material la 

nivelul indicatorului social de referinţă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 15 octombrie 2018. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dr. Lucreţia ROŞCA 


