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La lucrările online ale comisiei din zilele de 2 și 3 septembrie  

2020 sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, fiind 

prezenți fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu 

Florin Buicu – preşedinte, Liviu-Ioan Balint și Vass Levente – secretari, 

Tamara – Dorina Ciofu, Maricela Cobuz, Ileana Cristina Dumitrache, 

Costel Lupaşcu - membri. 

  Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

În ziua de 2 septembrie 2020, Comisia pentru sănătate și familie  

și-a desfășurat lucrările, în sistem online, având pe ordinea de zi dezbateri, 

în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.8/2016 

privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități (Plx.420/2020), sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii nr.8/2016, astfel încât avizarea propunerilor de candidaţi pentru 

funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Consiliului de monitorizare să 

fie făcută cu avizul comun al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate 

de şanse, culte şi minorităţi a Senatului, Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi ale Camerei Deputaţilor. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

adoptare cu amendamente transmis de Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea inițiativei legislative cu 

amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 

două  comisii. 
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În ziua de 3 septembrie 2020, Comisia pentru sănătate și familie 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


