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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 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 invitați: 

- dl. Răzvan Vulcănescu, subsecretar în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- dna. Corina Teodor – consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

 
1. Reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului 

substituenţilor de lapte matern ( PLx. 734/2011/2016), în comun cu 

Comisia pentru industrii și servicii. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx. 234/2016). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice ( PLx. 266/2016). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului substituenţilor 

de lapte matern ( PLx.734/2011/2016), ca urmare a cererii de reexaminare 

formulată de către Președintele României. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele  comisiei, informează 

că Legea are ca obiect stabilirea cadrului legal în domeniul marketingului 

substituenţilor laptelui matern în vederea utilizării corecte a acestora, 

precum şi în ceea ce priveşte practica aferentă furnizării de informaţii 

corecte, obiective şi consistente pentru consumator. Potrivit expunerii de 

motive, Legea are la bază principiile Codului Internaţional de Marketing 

al Substituenţilor de Lapte Matern şi are ca scop asigurarea unei nutriţii 

adecvate şi sănătoase pentru sugari şi copii de vârstă mică. 

Aspectele vizate în Cererea de reexaminare se referă la: 

- necesitatea supunerii actului normativ procedurii de 

notificare, întrucât legea instituie reglementări tehnice care reprezintă 

specificaţii a căror respectare este obligatorie în cazul etichetării, 

marcării, ambalării produselor sau interzicerii comercializării unor 

produse, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2015/1535 a 

Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la procedura de 

furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi a normelor 

privind serviciile societăţii informaţionale; 

- necesitatea punerii în acord a termenilor folosiţi în lege cu 

cei stabiliţi prin reglementările europene, respectiv Regulamentul (UE) 

nr.609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, respectiv 

referirile la „sugari” şi, respectiv la „copiii de vârstă mică” şi luarea în 

considerare a prevederilor proiectului de Regulament de completare a 

Regulamentului nr.609/2013, aflat în dezbatere publică la momentul 

trimiterii Cererii de reexaminare. 

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

data de 19 aprilie 2016. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu 

amendamente, care va fi înaintat Comisiei pentru industrii și servicii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

234/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele  comisiei, informează 

că  iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.188 

din Legea nr.95/2006, în sensul introducerii obligativităţii publicării în 

mediul on-line a facturilor de achiziţii publice, precum şi sancţionarea 

nerespectării acestei obligaţii. Domnia sa mai precizează că prezenta 

inițiativă este similară cu propunerea legislativă nr. PLx.319/2015 , care a 

fost respinsă definitiv de Plenul Camerei Deputaţilor, în data de  8 iunie 

2016. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 25 aprilie 

2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

iniţiativa legislativă.  

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă, întrucât este 

insuficient argumentată și greu de implementat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate  de voturi (o abținere), respingerea propunerii legislative.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice ( PLx. 266/2016). 

 Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele  comisiei, informează 

că  proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.284/2010, în sensul majorării cuantumului sporului pentru condiţii 
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deosebit de periculoase de la 45-85% la 60-100%, pentru personalul care 

îşi desfăşoară activitatea în serviciile de ambulanţă şi structurile de 

primire a urgenţelor UPU-SMURD, UPU şi CPU. Totodată, se propune 

acordarea primei pentru condiţii periculoase de muncă şi pentru 

personalul care desfăşoară alte categorii de activităţi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă cu scopul salvării de vieţi omeneşti şi protejării 

patrimoniului. 

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

inițiativa legislativă în ședința din datat de 7 iunie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate  de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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