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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  4 – 6 decembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 4 decembrie 2018 sunt prezenți 16 

deputați, în ziua de 5 decembrie 2018 sunt prezenți 15 deputați, iar în ziua 

de 6 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 invitați: 

- domnul  Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- domnul Răzvan Vulcănescu, președintele Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate; 

- doamna Laura Malinetescu, director în cadrul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
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sănătăţii (PLx.593/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 

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

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. 

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.  

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 legislative. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, 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 

dezbaterea și avizarea 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 legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei legislative. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei 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 urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

(PLx.593/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează adoptarea 

unor măsuri care să conducă la armonizarea prevederilor referitoare la 

dosarul electronic de sănătate al pacientului cu dispoziţiile Curţii 

Constituţionale cuprinse în Decizia nr.498/2018. 

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

lege în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, în 

şedinţă comună, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie şi membrii 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise. Acestea se regăsesc în 

raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


