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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 25 şi 27 iunie 2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 25 și 27 iunie 2019 sunt prezenți 

15 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

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 şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx.252/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

recunoaşterea meritelor personalului din cadrul sistemului naţional de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională, participant la misiuni şi 

acţiuni militare sau la alte operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului 

statului român, precum şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor 

celui decedat ( PLx.264/2019). 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (PLx.252/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri, a Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

precum şi a Legii nr.53/2003 - Codul muncii. Modificările vizează, între 

altele, înfiinţarea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, la data de 

20 decembrie 2019, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind 

evidenţa zilierilor, precum şi includerea unor noi activităţi/domenii de 

activitate, în cuprinsul categoriilor de activităţi în care se poate presta 
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muncă cu caracter necalificat, ocazional. Se propune eliminarea 

remuneraţiilor zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata 

contribuţiei de asigurări sociale. De asemenea, sunt vizate modificări cu 

privire la perioada în care zilierii beneficiază de calitatea de asigurat în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi acordarea unui 

concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile pentru salariatele care 

urmează o procedură de fertilizare „in vitro” . 

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

inițiativa legislativă în ședința din data de 28 mai 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru recunoaşterea meritelor 

personalului din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională, participant la misiuni şi acţiuni militare sau la alte 

operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum şi 

acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

(PLx.264/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare recunoaşterea doar a 

meritelor personalului participant la acţiuni militare în afara teritoriului 

statului român şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 

decedat, precum şi abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

legislativă în ședința din data de 3 iunie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

În ziua de 27 iunie 2019, Comisia pentru sănătate şi famile şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra proiectelor 

aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


