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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de  15, 16 şi 17 aprilie  2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 15, 16 și 17 aprilie 2019 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 20 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile 

pacientului ( Plx.164/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor 

termene (PLx.216/2019). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea şi 

efectelor consumului produselor din tutun (Plx.541/2018). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.728/2018) – 

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

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului 

(Plx.164/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare ompletarea art.1 din 

Legea nr.46/2003, în sensul definirii reprezentantului legal al pacientului 
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ca fiind soţul/soţia, părinţii sau celelate rude, până la gradul al IV-lea, 

precum şi orice persoană cu vârsta de minim 18 ani împliniţi, pe care 

pacientul o desemnează în acest scop, prin declaraţie autentificată în faţa 

notarului, care se înregistrează în Registrul Naţional Notarial de Evidenţă 

a Procurorilor şi a Revocării acestora. 

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

Lege în şedinţa din 20 martie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil propunerea legislativă. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii 

legislative, cu amendamente admise. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene 

(PLx.216/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare prorogarea, de la data de 

5 martie 2019, până la 31 iulie 2019, inclusiv, a unor termene prevăzute 

de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, până la care contribuabilii 

persoane fizice trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative şi de 

plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale. 

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

Lege în şedinţa din data de 1 aprilie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea  propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea şi efectelor consumului 

produselor din tutun (Plx.541/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.349/2002, în sensul interzicerii utilizării dispozitivelor electronice de 

tip „ţigaretă electronică” şi al dispozitivelor ce încălzesc tutunul fără a 

produce combustia amestecului în spaţiile publice închise şi în spaţiile 

închise de la locul de muncă. 

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

Lege în şedinţa din 10 octombrie 2018. 

Comisia pentru industrii și servicii, precum și Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat 

negativ propunerea legislativă. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

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

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.728/2018), sesizare în comun 

cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 şi a Legii nr.95/2006. Soluţiile legislative 

preconizate au în vedere raţiuni de ordin medical/nutriţional, vizând 

introducerea unui model de accizare a băuturilor răcoritoare cu un 

conţinut ridicat de zaharuri libere, precum şi a unor contribuţii destinate 

combaterii consumului excesiv de asemenea băuturi răcoritoare cu un 

conţinut ridicat de zaharuri libere, contribuţii ce urmează a fi constituite 

ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii. 

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

proiectul de Lege în şedinţa din 26 noiembrie 2018. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și Comisia 

pentru industrii și servicii au avizat favorabil proiectul de Lege. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci,  prin care se propune respingerea iniţiativei 

legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere este adoptată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


