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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din perioada  13 – 15 octombrie 2015 

 

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. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dna. Mihaela Ungureanu – preşedinte Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap; 

- dl. Constantin Enăchioiu – director în cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Plx 260/2014) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

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

măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor 



cu vârsta sub 18 ani ( PLx 388/2015) - sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 

vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 

sănătate a populaţiei ( PLx 627/2015 ) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Plx 260/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

În şedinţa din 13 mai 2015 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisii a propunerii legislative în vederea unei noi 

examinări şi depunerii unui nou raport. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi 

(3) ale art.24 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul acordării unui număr nelimitat de 

călătorii dus-întors cu trenuri regio R şi interregio IR, fără regim de 

rezervare clasa a II-a, pentru persoanele cu handicap grav şi handicap 

accentuat, în regim de gratuitate. De asemenea, având în vedere 

modificările propuse, se preconizează că de aceste prevederi vor beneficia 

şi însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, 

precum şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, dar şi 

însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora. 

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

legislativă în şedinţa din 28 aprilie 2014. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Comisia pentru muncă a înaintat un raport preliminar de respingere a 

iniţiativei legislative. 

În urma reluării dezbaterilor ,  membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie hotărăsc, cu majoritate de voturi , menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a propunerii legislative, pentru considerentele exprimate în 

raportul comun depus în data de 4 septembrie 2014. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 

asigurarea condiţiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 

18 ani ( PLx 388/2015) - sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

de protecţie a minorilor, în sensul interzicerii accesului în unităţile de 

alimentaţie publică a minorului neînsoţit care nu a împlinit vârsta de 18 

ani, a posesiei şi consumului băuturilor alcoolice sau a produselor din 

tutun, precum şi interzicerea oferirii cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice 

sau a produselor din tutun către minori.Iniţiativa legislativă a fost adoptată 

de Senat în şedinţa din 29 aprilie 2015. 

Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională au avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a înaintat un raport 

preliminar de adoptare cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul preliminar al comisiei ce va fi înaintat 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în 

domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei 

intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei ( PLx 

627/2015 ) – sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare reorganizarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 

„Cantacuzino” care se desfiinţează şi înfiinţarea Institutului Naţional de 

Cercetare „Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă strategică, în 

subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege  în forma prezentată 

de Senat. Raportul preliminar de adoptare va fi înaintat Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

În ziua de 15 octombrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 

proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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