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La lucrările comisiei din ziua de 19 februarie 2019 sunt prezenți 15 

deputați, iar în zilele de 20 și 21 februarie 2019 sunt prezenți 16 deputați 

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 proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2018 (Plx.749/2018) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii 

şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitare de stat 

(PLx.7/2019). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii 

nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local       

(PLx.30/2019). 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului 
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de stat pe anul 2018 (Plx.749/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, precizează că 

la emiterea prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul a avut în vedere 

următoarele obiective care vizează domeniul sănătăţii: 

- necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor 

persoanelor cu handicap, a alocaţiilor de stat pentru copii, a 

indemnizaţiilor pentru creşterea copilului; 

- necesitatea asigurării fondurilor pentru derularea acţiunilor şi 

a programelor de sănătate; 

- necesitatea asigurării fondurilor pentru acordarea unui suport 

alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat. 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului a întocmit un aviz 

favorabil asupra proiectului de lege.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot 

de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de 

unităţi de învăţământ preuniversitare de stat (PLx.7/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului-

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 

de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în scopul prevenirii 

abandonului şcolar. Programul constă în acordarea preşcolarilor şi 

elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în 

continuare unităţi-pilot, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-

un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori 

zilnice de 10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 

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

lege în şedinţa din 19 decembrie 2018. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării 

unor obiective de interes naţional, judeţean şi local  (PLx.30/2019).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 



 3 

nr.255/2010, în vederea extinderii domeniului de aplicare al acesteia şi 

asupra lucrărilor din domeniile sănătăţii, învăţământului şi sportului şi 

abilitarea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din România de a 

realiza exproprieri pentru cauză de utilitate publică în domeniile 

reglementate de lege. 

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

lege în şedinţa din 6 februarie 2019, în condiţiile articolului 115 alineatul 

(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


