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PROCES VERBAL 

al lucrărilor online ale comisiei din zilele de 20, 21 și 22 iulie 2020 

 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 20, 21 și 22 iulie 

2020 sunt prezenți 17 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, fiind 

prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu 

Florin Buicu – preşedinte și Liviu-Ioan Balint– secretar. 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin 

Buicu, preşedintele comisiei. 

 

   Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi:  

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înseminarea artificială umană și sporirea natalității (Plx.591/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(PLx.308/2019). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile (Plx.116/2019). 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2018 pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătății (PLx.59/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind 
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stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii 

carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020   

(Plx.394/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înseminarea 

artificială umană și sporirea natalității (Plx.591/2017), sesizare în comun 

cu Comisia, pentru buget, finanțe și bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor 

facilităţi fiscale, destinate susţinerii înseminării artificiale umane în 

scopul sporirii natalităţii. Astfel, se propune ca mamele care dau naştere 

şi cresc mai mult de un copil, să beneficieze de o reducere fiscală, 

începând cu al 2-lea copil, reprezentând echivalentul a 25% din 

cuantumul sumei rezulate din cumularea impozitului pe venit, a 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, până la împlinirea vârstei de 

18 ani, respectiv terminarea liceului, sau până la împlinirea vârstei de 24 

de ani, respectiv, terminarea studiilor universitare la zi a copilului. 

Începând cu al 3-lea copil, reducerea fiscală se dublează comparativ cu 

reducerea la cel de-al doilea copil. O altă facilitate se referă la acordarea 

unei alocaţii de şcolarizare egală cu 50% din salariul minim pe economie, 

pentru 2 copii copii înscrişi la şcoală, în clasele 0-12. De facilităţile 

prevăzute de prezenta iniţiativă beneficiază şi persoana care primeşte 

custodia copiilor, în caz de divorţ, deces sau alte motive. De asemenea, 

inseminarea artificală va fi susţinută financiar de stat şi a doua oară, în 

cazul în care prima dată eşuează şi nu poate fi condiţionată de căsătoria 

mamei. 

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

legislativă în ședința din data de 13 decembrie 2017. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci, prin care se propune respingerea iniţiativei 

legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere este  aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate 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 proiectului de Lege pentru completarea art.7 

din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.308/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.7 din 

Legea nr.458/2002. Intervenţia legislativă vizează, potrivit expunerii de 

motive, obligarea producătorilor ca înainte de comercializarea „apelor de 
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masă” şi a „apelor de izvor” să efectueze studii de stabilitate pe o 

perioadă cel puţin egală cu durata de valabilitate a produselor 

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

inițiativa legislativă în ședința din data de 26 iunie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(Plx.116/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.12 

din Legea nr.458/2002, în sensul instituirii obligaţiei producătorilor de 

apă de înscriere a concentraţiei de nitraţi şi nitriţi pe etichetele sticlelor 

sau ale recipientelor în care este îmbuteliată apa potabilă. 

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

legislativă în ședința din data de 6 martie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 

contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 

(PLx.59/2019) sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2011, în sensul exceptării obligaţiei 

deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt 

persoane juridice române, precum şi a deţinătorilor autorizaţiilor de 

punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, 

de la plata contribuţiei trimestriale datorată pentru vaccinurile din cadrul 

programului naţional de vaccinare, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

Totodată, este preconizată ajustarea bugetului Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate destinat consumului de medicamente, precum şi 

stabilirea unei formule prin care acesta să se actualizeze anual. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 

de lege în ședința din data de 18 februarie 2019. 

În cadrul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar de 

adoptare, cu amendamente, transmis de către Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 

două  comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de 

urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, 

publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020 (Plx.394/2020) 

sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020, în sensul instituirii unor 

criterii mai predictibile şi transparente în procesul de organizare a 

carantinei instituţionalizate, în special în ceea ce priveşte proximitatea 

dintre unităţile de cazare/alimentare şi unităţile medicale care tratează 

pacienţii carantinaţi.  

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

legislativă în ședința din data de 16 iunie 2020. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prin care se propune 

respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere este aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


