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PROCES VERBAL  
al lucrărilor comisiei din perioada  7 noiembrie – 9 noiembrie 2017 

 

La lucrările comisiei în ziua de 7 noiembrie 2017 sunt prezenţi   13 
deputaţi, iar în zilele de 8 şi 9 noiembrie  2017 sunt prezenţi 12 deputaţi  
din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Dan 
Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Darie 
Constantin, expert de specialitate în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordinea de 

zi: 
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

externarea din unităţile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate 
(PLx.384/2017). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
reglementarea activităţii de telemuncă (PLx.400/2017). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind combaterea 
ambroziei (PLx.407/2017). 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri asupra proiectului de Lege privind externarea din unităţile 
sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate (PLx.384/2017).  

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că  
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care 
să permită externarea persoanelor decedate de religie mozaică într-un 
interval de 24 de ore de la constatarea decesului, la cererea familiei sau, în 
cazul persoanelor singure, a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România - Cultul Mozaic.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 17 octombrie 2017. 



În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), să propună plenului Camerei Deputaţilor, 
adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise redate în Anexa 
raportului. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reglementarea activităţii 
de telemuncă (PLx.400/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect reglementarea activităţii de tele-muncă 
pentru categoria de locuri de muncă în care se utilizează tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, urmărindu-se flexibilizarea şi adaptarea 
relaţiilor de muncă în raport cu evoluţia dinamică a pieţei muncii, 
stabilindu-se avantaje atât pentru salariat, cât şi pentru angajator. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 23 octombrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  privind combaterea ambroziei 
(PLx.407/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea participării 
României la programul pentru şcoli al Uniunii Europene, din perspectiva 
stabilirii acelor măsuri menite să permită aplicarea reglementărilor Uniunii 
Europene incidente, corelativ obiectivelor politicii europene în domeniu. 
Proiectul asigură aplicarea eficientă a măsurilor coerente în ceea ce 
priveşte acordarea de ajutoare din partea Uniunii Europene pentru 
furnizarea şi distribuţia de fructe şi legume, de fructe şi legume prelucrate 
şi de produse pe bază de banane destinate copiilor din cadrul programului 
de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 24 octombrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 
  

 
PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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