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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 18 - 20 septembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din perioada 18-20 septembrie 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 – ministerul Sănătății; 

- doamna Peşa Mihaela, consilier juridic Agenţia Naţională 

Antidrog 

- doamna Alina Mahera, consilier juridic – Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului; 

- doamna Elena Ispas, șef serviciu – Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale; 

- domnul Chiş Gheorghe, preşedintele Federaţiei Ambulanţa. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 

şi consumului ilicit de droguri (PLx.421/2018) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx.458/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (PLx.422/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale 

(Plx.465/2018). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri (PLx.421/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin introducerea a două noi substanţe în cuprinsul tabelului nr.1 din 

anexa la lege.  

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

lege în şedinţa din 3 iulie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil proiectul de 

lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi transmiterea 

acestei soluţii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) şi 

(2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PLx.458/2018). 

 Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(1) şi (2) ale art.64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, modificările preconizate având în 

vedere prelungirea la 7 ani a vârstei minime la care copii pot fi plasaţi în 

servicii de tip rezidenţial, faţă de 3 ani cum este în prezent, cu excepţia 

celor care prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în 

servicii de tip rezidenţial specializate. 

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

legislativă în şedinţa din 3 septembrie 2018. 

Guvernul  susţine adoptarea iniţiativei.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei legislative. 

 

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. 41/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice (PLx.422/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
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completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, intervenţia legislativă vizând, potrivit Notei de 

fundamentare, eliminarea disfuncţionalităţilor în sistemul public de 

salarizare.  

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

lege în şedinţa din 5 iulie 2018. 

Ministerul Sănătăţii şi Federaţia Ambulanţa au depus o serie de 

amendamente. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele 

admise prezentate în Anexă. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (Plx.465/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.14 

din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale, în sensul menţinerii dreptului la prestaţii şi servicii 

medicale specifice accidentelor de muncă şi bolilor profesionale declarate 

în timpul activităţii profesionale pentru persoanele aflate în aceste situaţii 

şi ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu şi a contractelor 

individuale de asigurare. 

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

legislativă în şedinţa din 3 septembrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei legislative. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


