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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 8 – 10 mai  2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 8, 9 și 10 mai 2018 prezenți 16 

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: 

- doamna Graţiela Drăghici, secretar de stat – Agenţia Naţională 

pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; 

- domnul Nicea Mergeani, secretar de stat – Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx.175/2018). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx.157/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

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

completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale 

(PLx.159/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (PLx.207/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (PLx.233/2018). 
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6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la 

LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Plx.212/2018). 

 

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

dezbateri, în fond,  asupra proiectului de Lege pentru completarea art.386 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.175/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.386 din 

Legea nr.95/2006, în vederea introducerii obligaţiei, în sarcina caselor de 

asigurări de sănătate, de a încheia un contract cu medicii specialişti, în 

baza căruia aceştia să poată elibera certificate de concediu medical, bilete 

de trimitere pentru consultaţii şi investigaţii paraclinice gratuite, precum 

şi reţete gratuite sau compensate.  

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

lege în şedinţa din 28 martie 2018. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil 

proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de Lege, cu 

amendamentele admise, care fac parte integrantă din raport. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al 

art.25 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx.157/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) 

al art.25 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca unităţile de 

învăţământ să achiziţioneze elevatoare pentru a asigura accesul facil al 

copiilor cu dizabilităţi locomotorii la procesul instructiv. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

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.103/2017 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (PLx.159/2018). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, 

respectiv a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi 

a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, urmărindu-se, în principal, corelarea prevederilor actelor 

normative asupra cărora se intervine cu ultimele modificări aduse Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi cu prevederile Legii 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

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

proiectul de lege în şedinţa din 26 martie 2018. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie (PLx.207/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003, în scopul punerii de acord a dispoziţiilor 

art.5 lit.c) cu Decizia Curţii Constituţionale nr.264/2017. În plus, prin 

proiect se are în vedere reglementarea posibilităţii emiterii unui ordin de 

protecţie de urgenţă, precum şi instituirea unor reguli derogatorii de la 

dreptul comun în ceea ce priveşte răspunderea penală în cazurile de 

violenţă în familie. Guvernul nu susţine. 

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

proiectul de lege în şedinţa din 10 aprilie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie (PLx.233/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003, vizând definirea/redefinirea conceptelor 

de „violenţă domestică”, „violenţă împotriva femeilor”, „victimă” şi 

completarea definiţiilor aferente formelor de violenţă domestică. 

Totodată, prin acest proiect de act normativ se introduc: obligaţia 
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autorităţilor locale de a menţine baze de date cu informaţii despre servicii, 

centre sau alte forme de sprijin pentru victimele violenţei domestice; 

obligaţia de a asigura crearea şi funcţionarea serviciilor sociale; ordinul 

de protecţie provizoriu ca formă specifică de protecţie a victimelor unor 

fapte grave de violenţă domestică; existenţa unui sistem electronic de 

supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei agresorului 

în cazul ordinului de protecţie provizoriu şi a ordinului de protecţie.  

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

lege în şedinţa din 16 aprilie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege . 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice ( Plx.212/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

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

al art.7 din Cap.II al anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017, urmărindu-

se acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase şi a sporului 

pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite şi personalului 

tehnic – economic – secretariat - administrativ (TESA) din cadrul 

spitalelor de pneumofiziologie.  

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

legislativă în şedinţa din 10 aprilie 2018. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


