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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 15 – 17 octombrie 2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 15, 16 și 17 octombrie 2019 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat  în cadrul 

Ministerului Sănătății; 

- doamna Peșa Mihaela, consilier juridic în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (PLx.420/2019) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.445/2019). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx.427/2019). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată (PLx.441/2019). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea anexei 

din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
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consumului ilicit de droguri (PLx.420/2019),  sesizare în comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea anexei din 

Legea nr.143/2000, în sensul consolidării cadrului normativ naţional în 

domeniul controlului substanţelor psihoactive, dar şi al armonizării 

legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană în domeniu. Proiectul de Lege 

transpune art.1 din Directiva delegată (UE) 2019/369 a Comisiei din 13 

decembrie 2018 de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a 

Consiliului în ceea ce priveşte includerea unor substanţe psihoactive noi 

în definiţia termenului „drog”. 

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

de lege în şedinţa din 2 octombrie 2019. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege şi transmiterea acestei soluţii 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, urmând ca 

raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.445/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale de Informatizare a Sănătăţii, instituţie publică, de specialitate, 

cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, 

condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit pentru un 

mandat de 5 ani, prin decizie a prim-ministrului. Potrivit expunerii de 

motive, „activitatea Agenţiei va duce la o corectă şi eficientă cheltuire a 

bugetului sănătăţii”. 

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

proiectul de lege în ședința din data 2 octombrie 2019. 

În cadrul dezbaterilor, ca urmare a depunerii unor amendamente, 

este prezentată solicitarea de amânare a iniţiativei legislative pentru o 

şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea de amânare este acceptată 

cu unanimitate de voturi. 

 

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.58/2019 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (PLx.427/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea 

dopajului în sport, în scopul stabilirii unei modalităţi transparente de 

stabilire a tarifelor practicate de Agenţia Naţională Anti-Doping şi 
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Laboratorul de control doping, precum şi modificarea şi completarea 

Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, în scopul identificării surselor de completare a salariilor 

personalului clerical din unităţile de cult din afara graniţelor. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 2 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  

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată (PLx.441/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al 

art.129 din Legea nr.272/2004, urmărindu-se extinderea perioadei de 

acordare, la ieşirea din sistemul de protecţie socială, a indemnizaţiei 

pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie 

specială, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, de la o 

lună la 3 luni. De asemenea, se preconizează acordarea unei singure 

indemnizaţii în valoare egală cu un salariu minim brut pe ţară, garantat în 

plată, stabilit potrivit legii, la ieşirea din sistemul de protecţie socială 

pentru copiii pentru care s-a pronunţat o hotărâre definitivă de 

încuviinţare a adopţiei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit 

proiectul de lege, în ședința din data de 2 octombrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


