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PROCES VERBAL  

al lucrărilor online ale comisiei din ziua de 13 iulie 2020 

 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 13 iulie 2020 sunt 

prezenți 18 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, fiind prezenți 

fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu Florin 

Buicu – preşedinte,   Lucreţia Roşca, Vasile Florin Stamatian şi Emanuel 

Dumitru Ungureanu  – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu, Liviu Ioan 

Balint şi Levente Vass – secretari, Viorica Cherecheş, Tamara – Dorina 

Ciofu,  Maricela Cobuz, Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, Bianca Miruna Gavriliţă, Georgeta Carmen Holban, Antoneta 

Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru Movilă  şi Sebastian Valentin Radu, 

membri. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx.361/2020). 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea 

acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de 

îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru 

copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii 

vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de 

urgență (PLx.383/2020). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor 
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măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative 

(PLx.386/2020). 

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de 

urgență, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004 

(Plx.393/2019). 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 

(Plx.398/2020). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în  

domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de 

COVID-19 (PLx.403/2020). 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor 

măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD (PLx.404/2020). 

8. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea 

unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, 

precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială 

în domeniile de activitate în care se mențin restricții (PLx.426/2020). 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx.361/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.227/2015. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa are drept scop 

facilitarea accesului la medicamente şi servicii farmaceutice în mediul 

rural, unde populaţia este îmbătrânită, cu nevoi de natură medicală sporite 

şi posibilităţi de deplasare reduse, prin scutirea de la plata impozitului pe 

profitul obţinut, pe o perioadă de 5 ani, a farmaciilor nou-înfiinţate în 

localităţile în care nu exista nici o farmacie la data înfiinţării. 

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

legislativă în ședința din data de 3 iunie 2020.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui 

stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și 

asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și 

adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, 

izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență 

(PLx.383/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea acordării 

unui stimulent de risc în sumă fixă de 1.150 lei brut pentru personalul 

centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, 

centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum 

şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe 

perioada stării de urgenţă. 

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

legislativă în ședința din data de 16 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

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 privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active 

de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2, precum și pentru modificarea unor acte normative (PLx.386/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în vederea 

consolidării pieţei muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei 

şomajului la nivel naţional şi asigurarea unei surse de venit salariaţilor, 

contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Totodată, se preconizează 

modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020 

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

legislativă în ședința din data de 16 iunie 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 pentru completarea Legii 

nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, 
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publicată în Monitorul Oficial nr.1.052 din 12 noiembrie 2004 

(Plx.393/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de 

asediu şi regimul stării de urgenţă, în vederea prevederii posibilităţii 

comunicării în format electronic a documentelor adresate instituţiilor 

statului de la nivel central şi local, unităţilor medicale din sistemul de stat 

şi privat şi unităţilor farmaceutice, pe perioada stării de urgenţă. 

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

legislativă în ședința din data de 16 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul educației (Plx.398/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor 

articole din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi modificarea 

Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşelor.  

Camera Deputaților ca primă Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației 

pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19 

(PLx.403/2020).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, 

informează că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, precum 

şi stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în 

contextul pandemiei de COVID-19.  

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

legislativă în ședința din data de 23 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri 

necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate – POAD (PLx.404/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului instituţional şi a 

măsurilor necesare aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 

nr.223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 

2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate 

persoane, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Regulamentul 

(UE) nr.2020/559 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

aprilie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr.223/2014, în ceea 

ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru abordarea epidemiei 

de COVID-19.  

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

legislativă în ședința din data de 23 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de 

simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și 

pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în 

domeniile de activitate în care se mențin restricții (PLx 426/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

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

de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi 

reglementarea acordării unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în 

domeniile de activitate în care se menţin restricţii. 

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

legislativă în ședința din data de 1 iulie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


