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PROCES VERBAL 

 
 al lucrărilor comisiei din ziua de 3 iulie  2018 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi din totalul de 18  
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  propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (  Plx 
332/2018). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale ( Plx 
333/2018). 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (  Plx 332/2018)  

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011, în sensul înfiinţării unor compartimente de 
consiliere parentală pentru elevii care au săvârşit acte de violenţă 
psihologică, astfel încât cei implicaţi să poată beneficia de evaluare şi 
asistenţă psihologică de specialitate. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
hotărăsc, cu majoritate de voturi , avizarea favorabilă  a  iniţiativei 
legislative. 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale ( Plx 333/2018) a fost 



 2

trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.1/2011, în sensul instituirii obligaţiei ca şcolile să asigure spaţii de 
depozitare individuale în care elevii să îşi poată păstra materialele 
necesare activităţii şcolare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie  
hotărăsc, cu majoritate de voturi , avizarea favorabilă  a  iniţiativei 
legislative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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