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Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr.4c-10 /356 /10   decembrie  2019 

 
 

PROCES VERBAL 

al  lucrărilor comisiei din perioada 2 – 5 decembrie 2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 2, 3, 4 și 5 decembrie 2019 sunt 

prezenți 18 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 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. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare  (Plx.365/2019). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în scopul creşterii 

gradului de siguranţă în mediul şcolar prin abordarea proactivă a 

provocărilor generate de fenomenul bullying în societate.  

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

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 propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx.469/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul acordării unor drepturi/beneficii 

personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului 

nedidactic, precum: cursuri de formare profesională continuă gratuite, 

două salarii minime brute pentru dezvoltare profesională și evoluție în 

carieră, precum și pentru achiziționarea de materiale didactice și auxiliare 

didactice curriculare necesare procesului instructiv-educativ, 

indemnizație de instalare pentru cadrele didactice din mediul rural, 

asistență medicală gratuită pentru examinările medicale periodice, 

indemnizație de pensionare pentru cadrele didactice cu peste 30 ani de 

vechime efectivă în învățământ. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.152/1999, astfel încât schimbul de locuinţă să se poată realiza în orice 

moment, în perioada de valabilitate a contractului de închiriere, precum şi 

trecerea cheltuielilor pentru întreţinere, reparaţii curente, reparaţiile 

capitale, precum şi încheierea contractelor de asigurare a locuinţelor 

împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor să fie în 
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sarcina titularului contractului de vânzare cu plata în rate lunare egale. De 

asemenea, se modifică art.10 alin.(3 indice 1) şi (7 indice 1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013, în sensul instituirii 

prevederii că sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate se transferă de la bugetul de stat. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

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 Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.143/2000, precum şi a Legii nr.194/2011, în sensul 

redefinirii noţiunilor de „substanţe aflate sub control naţional” şi de 

„droguri”, al majorării pedepselor pentru o parte dintre infracţiunile 

prevăzute în cuprinsul celor două acte normative, precum şi al 

incriminării deţinerii de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 

fără drept, în scop de consum propriu. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

           În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, 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. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


