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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele 10, 11, 12 și 13 februarie 2020 

 

 

În perioada 10 - 13 februarie 2020,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 
activitatea de medicină legală în România ( Plx 488/2019)  . 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2020 pentru 
prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap  ( PLx 10/2020). 
 

Propunerea legislativă privind activitatea de medicină legală în 
România ( Plx 488/2019) a fost trimisă spre dezbatere pe fond  atât 
comisiei noastre cât și Comisiei juridice , de disciplină și imunități. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea propunerii legislative şi transmiterea acestei soluţii 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități, urmând ca raportul comun să 
fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 
 
Proiectul de Lege  privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din 
Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind 
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alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) 
din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap  ( PLx 10/2020) a fost trimis comisiei pentru 
avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru muncă 
și protecție socială. 
          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

 
În ziua de 13 februarie 2020, 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 . 

 
În zilele de 10,11, 12 și 13 februarie 2020 și-au înregistrat prezenţa 

la lucrări următorii deputaţi: Corneliu Florin Buicu – preşedinte , Lucreţia 
Roşca , Vasile Florin Stamatian şi Emanuel Dumitru Ungureanu  – 
vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu, Liviu Ioan Balint şi Levente Vass – 
secretari, Viorica Cherecheş , Tamara – Dorina Ciofu,  Maricela Cobuz, 
Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia Gavrilescu , 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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