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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de  14 și 15 decembrie 2020 

 

În zilele de 14 și 15 decembrie 2020, Comisia pentru sănătate și 

familie și-a desfășurat lucrările, în sistem online, având următoarea 

ordine de zi : 

1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren 

din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 

Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea 

obiectivului de investiţie ”Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 

Braşov”  (PLx 644/2020). 

2. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafeţe de teren 

din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 

Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea 

obiectivului de investiţie ”Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 

Braşov" ( PLx 651/2020 ). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice ( PLx 647/2020 ). 

 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind 

transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 

administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe 

Ionescu-Şişeşti” Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof 

şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 

municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie 
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”Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov”  (PLx 644/2020) a 

fost trimis  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de 

competenţa Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 

privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

”Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul 

public al municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie 

”Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov" ( PLx 651/2020 ) 

a fost trimisă  comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului fiind de 

competenţa Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative în forma 

prezentată de Senat. 

 

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ( PLx 

647/2020 ) a fost trimis comisiei noastre spre avizare, dezbaterea fondului 

fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină și imunități , 

Comisiei pentru industriei și servicii, Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională și Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

La şedinţele  comisiei din zilele de 14 și 15 decembrie 2020 au 

participat toți cei 18 membri ai comisiei, iar următorii deputaţi s-au aflat 

la sediul Camerei Deputaţilor: Corneliu-Florin Buicu – președinte, Vasile 

– Florin Stamatian – vicepreședinte,  Cristina-Elena Dinu și Liviu Ioan 

Balint– secretari, Viorica Cherecheș, Tamara-Dorina Ciofu, Maricela 

Cobuz,  Bianca Gavriliță , Antoneta Ioniță și Costel Lupașcu. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Univ.Dr. Florin BUICU 


