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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de  11 şi 13  decembrie  2018 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 11 decembrie 2018 sunt prezenți 

16 deputați, iar în ziua de 13 decembrie 2018 sunt prezenți 17 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: 

- doamna Mihaela Ene, consilier juridic în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către 

grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României 

(Plx.609/2018) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

2. 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.  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului ( Plx.713/2018). 

4. Dezbatere cu tema ”Colaborarea interinstituţională pentru 

raportarea violenţei de gen în cadrul serviciilor medicale pentru femei”. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind reglementarea 
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activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri 

organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României 

(Plx.609/2018), sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal organizaţiilor non-guvernamentale şi societăţilor comerciale pentru 

a asigura primul ajutor la adunări publice medii, fără a mai fi nevoie de 

staţionarea unei ambulanţe din partea serviciilor specializate.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților, 

Comisia pentru muncă şi protecție socială și Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională au avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a înaintat un raport 

preliminar de respingere. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, prin care se propune respingerea 

iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere este aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul 2 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 

ropunerea 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.  

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

legislativă în şedinţa din 24 octombrie 2018. 
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Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților au avizat 

negativ iniţiativa legislativă. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, respingerea propunerii legislative 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 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

(Plx.713/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.272/2004, cu patru noi articole, art.1081-1084, în sensul decontării 

trimestriale a cheltuielilor de transport dus-întors pentru unul dintre 

părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Totodată, se propune ca suma 

decontată să nu depăşească jumătate din salariul minim brut pe ţară, 

garantat în plată din acel an.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 19 noiembrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea negativă a  iniţiativei legislative. 

 

În ziua de 11 decembrie 2018 a avut loc dezbaterea pe tema  

”Colaborarea interinstituţională pentru raportarea violenţei de gen în 

cadrul serviciilor medicale pentru femei” având ca obiectiv principal 

dezvoltarea capacităţii de acţiune în identificarea şi referirea victimelor 

violenţei de gen în cadrul serviciilor de sănătate a mamei, precum şi 

identificarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile 

care oferă servicii sociale pentru victime ale violenţei de gen şi unităţile 

medicale. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


