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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 2 – 5 decembrie 2019 

 

 

În perioada 2 – 5 decembrie 2019 ,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare ( Plx 365/2019)  . 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011   ( Plx 
469/2019). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală ( Plx 547/2019). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii 
nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de 
a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 
vigoare ( PLx 549/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și 
imunități. 

 
În ziua de 2 decembrie 2019 dezbaterile au început cu propunerea 

legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare  ( Plx 365/2019)  
înaintată comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 ( Plx 469/2019) a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
învățământ, știință, tineret și sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală ( PLx 547/2019) a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea 
operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele 
decât cele prevăzute de acte normative în vigoare ( PLx 549/2019) a fost 
trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea unui raport preliminar cu amendamente , 
care va fi înaintat Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională și Comisiei juridice, de disciplină și imunități , urmând ca 
raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 
acestor comisii. 

 
În zilele de 3, 4 și 5 decembrie 2019, Comisia pentru sănătate şi 

familie  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 . 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în zilele de 2, 3 , 4 și 5 decembrie  2019 a absentat doamna deputat 
Graţiela Leocadia Gavrilescu. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Lucreţia Roşca, Vasile Florin Stamatian  şi 
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Emanuel Dumitru Ungureanu – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu  şi 
Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,  Tamara – Dorina Ciofu,   
Viorica Cherecheş , Maricela Cobuz , Ileana Cristina Dumitrache, , 
Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă , 
Costel Lupaşcu, Petru Movilă , Tudor Rareş Pop şi Sebastian Valentin 
Radu . 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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