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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada  de  5 - 7 martie  2019 

 

La lucrările comisiei din zilele  de 5 și 6 martie 2019 prezenți 16 

deputați, iar în ziua de 7 martie 2019 sunt 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 Mihai Bobescu, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne; 

- doamna Mihaela Ene, șef serviciu în cadrul Ministerul 

Afacerilor Interne; 

- domnul Cristian Bărbulescu, consilier în cadrul Departamentul 

pentru Situații de Urgență; 

- domnul col. Mirel Ghiță, director în cadrul Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență; 

- domnul lt.col.Sandu Aurel, șef Direcția Resurse Umane în 

cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență; 

- doamna Andreea Bîrchi, consilier  în cadrul Ministerul Sănătății; 

- domnul Theodor Simion, consilier  în cadrul Ministerul Sănătății. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

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

completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de 

religie mozaică din unităţile sanitare ( PLx.69/2019). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii  

(PLx.59/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice   (Plx.64/2019). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative "Legea concediului 

pentru divorţ" (Plx.74/2019). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii 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, 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 publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

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. 

Deoarece au fost depuse noi amendamente, s-a hotărât reluarea 

discuțiilor în vederea evaluării eventualelor implicații asupra inițiativei 

legislative. 

Ca urmare a celor constatate, domnul președinte Florin Buicu a 

solicitat reprezentanțiilor Departamentului pentru Situații de Urgență un 

punct de vedere care să fie în măsură să clarifice situația creată. 

 

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

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

nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din 

unităţile sanitare   (PLx.69/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei,  informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 
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pentru manipularea cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică, în 

scopul asigurării respectării tradiţiilor Cultului Mozaic şi a drepturilor 

credincioşilor evrei.  

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

lege în şedinţa din 18 februarie 2019. 

Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

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

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

de urgenţă a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii  (PLx.59/2019) , sesizarer în 

comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei,  informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2011, în sensul exceptării obligaţiei deţinătorilor 

autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane 

juridice române, precum şi a deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, de la plata 

contribuţiei trimestriale datorată pentru vaccinurile din cadrul programului 

naţional de vaccinare, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

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

lege în şedinţa din 18 februarie 2019. 

Au fost depuse propuneri de amendamente din partea Asociația 

Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea unui raport preliminar cu amendamente, 

care va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.65 

alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  

(Plx.64/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei,  informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.65 

alin.(5) din Legea nr.263/2010, în sensul ca persoanele afectate de poluarea 

remanentă din cauza prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, 

prelucrarea ţiţeiului parafinos şi neparafinos, distilarea ţiţeiului în vederea 

producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv municipiul Ploieşti şi comuna 

Brazi, judeţul Prahova să beneficieze de reducerea vârstei standard de 

pensionare cu 2 ani, fără penalizare. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă, în şedinţa din 18 februarie 2019. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative "Legea concediului pentru 

divorţ" (Plx.74/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea unui concediu 

pentru divorţ de 3 zile lucrătoare plătite, precum şi plata din fondul de salarii 

al unităţii a unei indemnizaţii corespunzătoare salariului aferent perioadei 

respective, urmărindu-se, conform expunerii de motive, oferirea de sprijin 

salariaţilor ce trec prin trauma desfacerii căsătoriei. 

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

legislativă în şedinţa din 18 februarie 2019. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


