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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 26 și 28  februarie  2019 

 

La lucrările comisiei din zilele  de 26 și 28 februarie 2019 prezenți 

18 deputați din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- domnul Călin Alexandru, director general în cadrul Ministerul 

Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență; 

- domnul Gheorghe Chiș, președintele Federației Sindicale 

Ambulanța din România. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru stabilirea 

unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României 

şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării 

în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 

2015 la Washington D.C. (PLx.47/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea 

programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii 

Junior Centenar"  (PLx.49/2019). 

3. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 

serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov (PLx.355/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 
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4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei 

de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (PLx.598/2018). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul 

echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, 

potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza 

judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu  (PLx.751/2018) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie și amenajarea 

teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională. 

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

completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de 

transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană, 

precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice  (PLx.595/2018). 

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

declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri"  

(PLx.754/2018). 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri 

de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea 

şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la 

Washington D.C. (PLx.47/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

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

punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea 

şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la 

Washington D.C. Astfel, se propune desemnarea Institutului Naţional de 

Criminalistică drept punct naţional de contact care să efectueze interogări 

automatizate prin compararea profilelor ADN şi interogări automatizate 

prin compararea datelor dactiloscopice cu datele de referinţă aflate în 

sistemele automatizate de identificare ale Guvernului Statelor Unite ale 

Americii, autorizarea punctelor de contact desemnate de partea americană 

în vederea interogării automatizate a datelor de referinţă în sistemul 

naţional AFIS şi a datelor de referinţă din SNDJ. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului 

guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior 

Centenar" ( PLx.49/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare implementarea 

Programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii 

Junior”, care constă în crearea unui cont special de economisire sub 

formă de depozit, pentru fiecare persoană cu cetăţenie română care nu a 

împlinit vârsta de 18 ani. Pe numele titularului se deschide un singur cont 

individual de economii Junior Centenar, automat la unităţile Trezoreriei 

Statului. În contul individual de economii Junior Centenar se pot depune, 

de către reprezentantul legal al titularului contului sau de către alte 

persoane, oricând sume de bani în lei. Sumele existente în contul 

individual de economii Junior Centenar nu pot fi cesionate sau gajate. 

Titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual 

până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în cont în 

anul respectiv să fie de miniumum 1200 lei. Dreptul la prima de stat se 

constituie la finele anului calendaristic de economisire în care s-au 

efectuat depunerile, mai puţin pentru anul în care titularul împlineşte 

vârsta de 18 ani. Prima de stat se plăteşte în contul individual de economii 

Junior Centenar, la scadenţa depozitului, cumulat pentru anii în care s-au 

efectuat depuneri. Sumele depuse în contul individual de economii Junior 

Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare 

de dobândă. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărei nivel 

se stabileşte la 3% pe an. Dobânda se calculează şi se plăteşte, la 

expirarea depozitului, când titularul contului împlineşte vârsta de 18 ani. 

De acest Program vor beneficia şi copii ocrotiţi prin serviciile publice şi 

private specializate pentru protecţia copilului, depunerea anuală minimă 

de 1200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale. 

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

lege în şedinţa din 11 februarie 2019, în condiţiile articolului 115 

alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

În urma finalizării 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 

dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 

(PLx.355/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare Statutul personalului 

profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă 

Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, unităţi sanitare 

publice de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflate în 

subordinea Ministerului Sănătăţii.  

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

Lege în şedinţa din 14 septembrie 2016. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil proiectul de 

lege, cu amendamente, iar Comisia juridică, de disciplină și imunități a 

acordat un aviz negativ. 

Ministerului Sănătăţii a înaintat o serie de amendamente, iar 

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Federaţia Ambulanţa au 

depus propuneri de amendamente. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician 

dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România (PLx.598/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.96/2007, intervenţiile legislative vizând norme noi 

referitoare la cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe 

actului medical, privind asigurarea de răspundere civilă a tehnicienilor 

dentari, dar şi cu dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.  

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

lege în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

Comisia pentru muncă și protecție a avizat favorabil proiectul de 

lege, iar Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale a acordat un aviz negativ. 

Guvernul susţine adoptarea proiectului de Lege. 

Au fost depuse o serie de amendamente din partea Ministerului 

Sănătăţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind preluarea 

personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor 

SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, 
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aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, 

Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu  (PLx.751/2018) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru administraţie şi amenajarea teritoriului și  

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare preluarea 

personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD, 

specializate în acordarea primului ajutor calificat potrivit legii, aflate în 

finanţarea autorităţilor de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, 

Mureş şi Sibiu, cu statut de cadru militar de către inspectoratele pentru 

situaţii de urgenţă din judeţele menţionate, prin derogarea de la art.40 din 

Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.  

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea unui raport preliminar, care va fi înaintat 

Comisiei pentru administrație și amenajarea teritoriului și Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

 

La punctul 6 al ordinii d zi, membrii comsiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, 

donarea de sânge şi componente de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice     

(PLx.595/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.282/2005, în sensul reglementării unui sistem prin care fiecare donator 

de sânge va primi un mesaj de mulţumire, precum şi o solicitare în situaţii 

urgente. 

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

lege în şedinţa din 16 octombrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea în forma prezentată. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale şi Comisia pentru tehnologia informaţiei și comunicațiilor au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege,  cu amendamente admise. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de 

30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri"  (PLx.754/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 30 
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octombrie ca Ziua pacientului cu arsuri, zi ce va putea fi marcată de către 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile 

neguvernamentale din domeniul medical, reprezentanţe ale României în 

străinătate, entităţi medicale publice şi private, prin organizarea de 

evenimente dedicate prevenirii, apariţiei şi îngrijirilor necesare 

pacientului ars, Ministerul Sănătăţii fiind desemnat responsabil cu 

coordonarea activităţii dedicate acestei zile. 

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

lege în şedinţa din 12 decembrie 2018. 

Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități şi Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege,  în forma înaintată de Senat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


