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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din perioada 6 – 8 februarie 2018
La lucrările comisiei în zilele de 6 și 8 februarie 2018 sunt prezenți
15 deputați, iar în ziua de 7 februarie 2018 sunt prezenți 16 deputați din
totalul de 18 membri ai Comisiei.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu,
preşedintele comisiei.
La lucrările comisei participă, în calitate de invitați:
domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului
Sănătății,
domnul comisar șef de poliție Cătălin Giulescu, director
împuternicit al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date din cadrul Ministerul Afacerilor Interne.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea
ordine de zi:
1.
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării
şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei
stării de sănătate a populaţiei – reexaminare la cererea Preşedintelui
României ( PLx.627/2015/2017).
2.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă,
reglementarea,
autorizarea
şi
controlul
activităţilor
nucleare
(PLx.540/2017).
3.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
(PLx.542/2017).
4.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx.572/2017).
5.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa
persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx.575/2017).

6.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative (PLx.584/2017).
La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, aflată în procedură de
reexaminare,
ca
urmare
a
cererii
Preşedintelui
României
(PLx.627/2015/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport.
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
Legea are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului Naţional de
Cercetare ”Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă strategică, în
subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Inovare,
prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru
Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”, care se desfiinţează.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Legea pentru
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015, în ședința din
data de 21 noiembrie 2017.
Prin cererea formulată, Președintele României solicită reexaminarea
legii trimisă spre promulgare având în vedere că prin art.9 al Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.66/2017 din data de 25 septembrie 2017,
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2015 a fost abrogată.
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a înaintat un raport
preliminar de adoptare a Legii în forma prezentată de Senat.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
majoritate de voturi, admiterea cererii de reexaminare formulată de
Preşedintele României şi adoptarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă,
reglementarea,
autorizarea
şi
controlul
activităţilor
nucleare
(PLx.540/2017).
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.111/1996, în scopul transpunerii unor dispoziţii ale Directivei
2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a
normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor
prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor
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89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi
2003/122/Euratom.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 4 decembrie 2017.
În urma finalizării 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 Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx.542/2017).
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015, având în vedere necesitatea elaborării Legii bugetului de
stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018,
introducerea unor măsuri de consolidare a încasărilor din domeniul
impozitului pe veniturile microintreprinderilor, prevenirea riscurilor de
evaziune fiscală, precum şi transpunerea în legislaţia naţională a
prevederilor Directivei 2016/1164/UE de stabilire a normelor împotriva
practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra
funcţionării pieţei interne (ATAD).
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 4 decembrie 2017.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
majoritate de voturi (2 împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx.572/2017).
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că,
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015, în sensul deducerii, din impozitul pe profit, a primelor
de asigurare voluntară de sănătate, în limita anuală maximă de 400
euro/angajat. De asemenea, soluţia legislativă preconizată are în vedere
reglementarea dreptului contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei
unor sume maxime lunare sau anuale din impozitul pe veniturile din salarii
sau asimilate salariilor pentru plata primelor de asigurare voluntară de
sănătate.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 6 decembrie 2017.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
majoritate de voturi (2 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
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completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa
persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx.575/2017).
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind
adoptarea unor măsuri în sensul simplificării şi debirocratizării procedurilor
administrative din acest domeniu.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 6 decembrie 2017.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative (PLx.584/2017).
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
unor acte normative, prin stabilirea, printre altele, a unor măsuri referitoare
la pensionarii sistemului public de pensii, participanţii la fondurile private
de pensii, părinţii activi pe piaţa muncii şi categoriile defavorizate ale
populaţiei. Se preconizează, printre altele, ca, începând cu data de 1 iulie
2018, valoarea punctului de pensie să fie 1100 lei, nivelul indemnizaţiei
sociale pentru pensionari să fie majorată de la 540 lei la 640 lei. Totodată,
se propune cota contribuţiei pentru fondurile de pensii administrate la
3,75% începând cu data de 1 ianuarie 2018. Se stabileşte cuantumul minim
al indemnizaţiei pentru creşterea copilului la 2,5 IST, respectiv 1250 lei, cu
17 lei în plus faţă de valoarea actuală de 1233 lei. De asemenea se modifică
şi prevederile care reglementează nivelul sumei suplimentare care se acordă
în situaţia sarcinilor multiple sau a suprapunerii de situaţii în perioada în
care părintele se află în concediu pentru creşterea copilului, modificarea
datelor de intrare în vigoare prevăzute la art.97 din Legea nr.196/2016. De
asemenea se propune eliminarea restricţiilor în ceea ce priveşte iniţierea
negocierii colective în vederea încheierii contractelor colective de muncă,
introducându-se totodată derogări de la termenele şi condiţiile de
reprezentativitate prevăzute de actuala reglementare.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 13 decembrie 2017.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
majoritate de voturi (2 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege.

PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr. Florin BUICU
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