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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de  18  şi 19  decembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 18 decembrie 2018 sunt prezenți 

18 deputați, iar în ziua de 19 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: 

- domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat  în cadrul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii (Plx.591/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

parteneriatul civil (Plx.662/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 

din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene (PLx.735/2018). 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor: Spre un cadru european cuprinzător privind perturbatorii 

endocrini – COM (2018)734. 

5. Dezbatere pe tema ”Noi orizonturi pentru politica 

medicamentului din România”. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înseminarea 
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artificială umană şi sporirea natalităţii (Plx.591/2017), sesizare în comun 

cu  Comisia pentru buget, finanţe şi 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 propunerea 

legislativă în ședința din data de 13 decembrie 2018. 

Comisia pentru dreopturile omului, culte și problemele 

minorităților și Comisia pentru muncă și protecție socială au avizat 

negativ inițiativa legislativă, iar Comisia pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați a avizat favorabil propunerea lgislativă. 

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 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind parteneriatul civil 

(Plx.662/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic al parteneriatului civil, prin instituirea principiilor, a efectelor 

încheierii acestuia, precum şi a procedurilor ce urmează a fi aplicate de 

organele competente în privinţa încheierii şi încetării parteneriatelor 

civile. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a  iniţiativei 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din 

Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene (PLx.735/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.3 din 

Ordonanţa Guvernului nr.13/2017, în sensul asigurării, prin inspectoratele 

şcolare judeţene, respectiv prin Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti, a asistenţei tehnice de specialitate în procesul de repartizare a 

sumelor alocate în cadrul Programului pentru şcoli al Uniunii Europene. 

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

Lege în ședința de din data de 28 noiembrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

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

examinarea Documentului privind Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European 

şi Comitetul Regiunilor : Spre un cadru european cuprinzător privind 

perturbatorii endocrini – COM (2018) 734 , trimis comisiei noastre în 

conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

Prin documentul supus dezbaterii se urmărește identificarea unor 

măsuri legislative și nelegislative, în scopul asigurării unei protecții 

sporite a cetățenilor săi și a mediului în relație cu perturbatorii endocrini, 

prin reducerea la minimum a expunerii globale la acele categorii de 

factori negativi, prin accelerarea dezvoltării unei baze de cercetare 

minuțioase și prin promovarea unui dialog activ.  

Urmare a discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea unui proiect de opinie favorabil, care va fi transmis 

Comisiei pentru afaceri europene. 

În ziua de 18 decembrie 2018 a avut loc dezbaterea pe tema  ”Noi 

orizonturi pentru politica medicamentului din România”. Centrul de 

Cercetări Avansate în Management şi Etică Aplicată a prezentat 

rezultatele programului educaţional pe teme care privesc politica 

medicamentului în România şi care a vizat o mai bună informare a  

comunităţii medicale, a asociaţiilor de pacienţi şi mass – media. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


