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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

reducerea consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu vârstă 

de până la 16 ani ( Plx 466/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite 

categorii de persoane fizice ( PLx 286/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite 

venituri din investiţii a persoanelor fizice ( Plx 469/2015). 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat             

(Plx 486/2015). 

 

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

dezbaterea, în fond, asupra propunerii legslative pentru reducerea 

consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu vârstă de până la 

16 ani (Plx 466/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect instituirea unor reglementări în 

vederea reducerii consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu 

vârsta de până la 16 ani. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 iunie 

2015.Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a înaintat un 

raport de respingere a propunerii legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în 

raportul comun al comisiilor. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind anularea 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de 

persoane fizice ( PLx 286/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare anularea contribuţiei de 
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asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice, 

începând cu 1 ianuarie 2012 şi până la intrarea în vigoare a Ordonanţei 

Guvernului nr.4/2015. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 

martie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi  au avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport 

preliminar de adoptare în forma iniţiatorului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 

de iniţiator. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind anularea contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a 

persoanelor fizice ( Plx 469/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare anularea contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiţii ale 

persoanelor fizice. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 iunie 

2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei  hotărăsc, 

cu unanimitate  de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat   ( Plx 486/2015). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, preconizându-se 

instituirea unor măsuri prin care să determine ca familiile beneficiare de 

ajutor social să asigure frecventarea învăţământului obligatoriu de către 

copiii aflaţi în întreţinere. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 iunie 

2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei  hotărăsc, 

cu unanimitate  de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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