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PROCES VERBAL 
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La lucrările online ale comisiei din ziua de 2 iunie 2020 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, iar domnul 

deputat Florin Buicu, președintele comisiei, fiind prezent fizic la sediul 

Camerei Deputaților.  

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 proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2020 pentru 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 

privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente 

instituirii carantinei (PLx.279/2020)  - sesizare în comun cu Comisia  

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor 

măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.307/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia        

(PLx,313/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative  privind 

completarea Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi 

serviciile funerare (Plx.320/2020).  

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de 
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urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 

(PLx.279/2020), sesizare în comun cu Comisia  pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele  comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020, cu un nou alineat, care să 

vizeze asigurarea decontării din bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi 

a cheltuielilor aferente acordării protecţiei consulare cetăţenilor români 

care nu pot părăsi teritoriul altor state, ca efect al măsurilor de 

restricţionare a circulaţiei, impuse în contextul unei epidemii/pandemii, 

inclusiv al pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi care nu deţin 

mijloace de subzistenţă. 

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

Lege în şedinţa din data de 12 mai 2020. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și probleme a avizat 

favorabil proiectul de Lege cu amendamente, Comisia pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării și Comisia pentru politică externă au 

avizat favorabil inițiativa legislativă. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat,  Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe 

separate.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii 

hotărăsc, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea  proiectului 

de Lege, în forma prezentată de Senat, cu amendamentul respins redat în 

Anexa care face parte integrantă din  raportul comun. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de 

protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx.307/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele  comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de 

protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, constând în acordarea 

ajutorului de deces în cazul persoanelor decedate în perioada stării de 

urgenţă, plata pensiilor de invaliditate, respectiv a pensiilor de urmaş 

stabilite, solicitarea de către asiguraţi a dispozitivelor medicale în vederea 

corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, ca 

urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi pentru care nu 

se eliberează în perioada stării de urgenţă o recomandare medicală, 

eliberarea certificatelor de concediu medical aferente cazurilor de accident 

de muncă sau boală profesională în perioada stării de urgenţă, precum şi 

acordarea despăgubirii în caz de deces persoanelor fizice sau juridice 

îndreptăţite. De asemenea, se reglementează sursele de finanţare pentru 

îndeplinirea de către autorităţile publice a obligaţiilor prevăzute la art.11 
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din Ordonanţa militară nr.8/2020, şi se stabileşte competenţa Guvernului 

pentru stabilirea valorii nominale a alocaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de 

cazare, precum şi a modalităţii de decontare a acestora din bugetele locale. 

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

Lege în şedinţa din data de 19 mai 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia  (PLx.313/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele  comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.62/2018. Iniţiativa vizează, potrivit expunerii de motive, creşterea 

gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la pericolul 

pe care îl reprezintă această plantă pentru sănătate, în scopul îmbunătăţirii 

soluţiilor legislative actuale. 

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

Lege în şedinţa din data de 19 mai 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative  privind completarea Legii 

nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 

(Plx.320/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele  comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.102/2014. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează dispunerea 

radierii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului/oraşului/comunei a cimitirelor parohiale, lăcaşurilor de cult 

şi caselor parohiale, împreună cu terenul aferent, introduse abuziv în 

inventarul domeniului public local, respectiv a acelor imobile care, la data 

intrării în vigoare a Legii nr.213/1998 nu se aflau în inventarul domeniului 

public local. 

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

Lege în şedinţa din data de 19 mai 2020. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative.  

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


