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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 27 şi 29  noiembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 27 și 29 noiembrie 2018 sunt 

prezenți 18 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 invitat: 

- domnul  Adrian Chiotan, președintele Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități. 

 

          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.69/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx.550/2018) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx.276/2018). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  (Plx.606/2018). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind unele 

măsuri în domeniul expertizării în securitate şi sănătate ocupaţională  

(PLx.642/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii(Plx.278/2018) . 
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6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx.490/2018) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice  (PLx.657/2018). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (PLx.661/2018). 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

(PLx.686/2018). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap (PLx.550/2018), 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 modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006, urmărindu-se asigurarea cadrului pentru exercitarea 

deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. 

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

lege în şedinţa din 15 octombrie 2018. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților, Comisia pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de 

disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul de Lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

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

transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru muncă şi protecţie 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 propunerii legislative pentru completarea art.234 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx.276/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul introducerii unor atenţionări cu 

privire la medicamentele homeopate şi naturiste.  



 3 

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

legislativă în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților şi 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au avizat 

negativ propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în 

anexă. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

(Plx.606/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, înformează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul introducerii unor atenţionări cu 

privire la medicamentele homeopate şi naturiste.  

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

legislativă în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților şi 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au avizat 

negativ propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi  respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind unele măsuri în 

domeniul expertizării în securitate şi sănătate ocupaţională  

(PLx.642/2018), sesizare în comun cu  Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea activităţii de expertizare 

în securitate şi sănătate ocupaţională, precum şi a modalităţii de organizare 

şi funcţionare a profesiei de expert în securitate şi sănătate ocupaţională 

autorizat şi prestării serviciilor acestora. Intervenţiile legislative vizează 

crearea unei profesii liberale cu un statut clar definit şi pregătire 

profesională monitorizată, care să desfăşoare activitatea de prevenire a 

riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor pe baza unor proceduri de 

natură să confere un grad ridicat de calitate, şi, în acelaşi timp, crearea unei 

structuri profesionale partenere organismelor statului.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 24 octombrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport  şi Comisia pentru 

muncă și protecție socială au avizat negativ propunerea legislativă. 

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 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.278/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul stabilirii termenului de prescripţie 

extinctivă al dreptului material la acţiune al furnizorilor de servicii 

medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive materiale, şi casele 

de asigurări de sănătate, al perioadei de timp în care o persoană poate fi 

numită director general interimar al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate judeţene, precum şi a 

sancţiunii corespunzătoare în situaţia aplicării unor măsuri financiare 

contractuale care nu au fost prevăzute în contractul-cadru.  

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

legislativă în şedinţa din 25 aprilie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei.   

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților a 

avizat negativ propunerea legislativă. 

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 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în dond, asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) 

al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (Plx.490/2018), 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 modificarea alin.(4) al 

art.78 din Legea nr.448/2006, în sensul exceptării şi a autorităţilor 

administraţiei publice locale de la obligaţia de a angaja persoane cu 

handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. În 

prezent, mai beneficiază de această excepţie şi instituţiile publice de apărare 

naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 24 septembrie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților a 

avizat favorabil iniţiativa legislativă, iar Comisia pentru administraţie 

publică și amenajarea teritoriului a acordat aviz favorabil. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a întocmit un raport 

preliminar de respingere a iniţiativei legislative. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

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 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.65 

alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  

(PLx.657/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) al art.65 

din Legea nr.263/2010, urmărindu-se instituirea dreptului de a beneficia de 

reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea 

prevăzută la alin.(4), şi pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani 

în zonele afectate de poluarea remanentă, corespunzătoare unei raze de 8 

km în jurul localităţii Călăraşi.  

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

lege în şedinţa din 29 octombrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

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 8 al ordinii de zi, membrii comsiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (PLx.661/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr. 16/2000, intervenţiile legislative preconizate urmărind adaptarea 

legii la necesităţile curente privind drepturile pensionarilor şi modul lor de 

organizare la nivelul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. 

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

lege în şedinţa din 29 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. 
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La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează șa 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

(PLx.686/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.8/1996, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale 

de profil la normele Directivei (UE) 2017/1564, precum şi transpunerea 

Directivei (UE) nr.2017/1564 a Parlamentului European şi a Consiliului din 

13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere şi 

ale altor obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în 

beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficient de vedere sau cu dificultăţi 

de citire a materialelor imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE 

privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor 

conexe în societatea informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (JOUE), seria L, nr.242 din data de 20 septembrie 2017. 

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

lege  în şedinţa din 7 noiembrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


