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S I N T E Z A 
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În perioada 17 - 19 decembrie 2019 ,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (PLx 554/2019) . 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind anularea 
unor contribuţii şi obligaţii fiscale ( PLx 564/2019)  . 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protejarea 
vieţii de familie şi reglementarea unor situaţii juridice în cazul 
persoanelor aflate în uniune consensuală   ( PLx 593/2019). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995    ( PLx 
636/2019). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice ( PLx 589/2019) . 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice ( PLx 600/2019). 

7. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind 
parteneriatul civil ( Plx 152/2019). 

8. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind 
parteneriatul civil ( Plx 153/2019). 

9. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice    
( Plx 135/2019). 
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10. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 139/2019). 

11. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice   
( PLx 450/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 
protecție socială. 
 

În ziua de 17 decembrie 2019 dezbaterile au început cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (PLx 
554/2019)  care a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei juridice de disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
Proiectul de Lege privind anularea unor contribuţii şi obligaţii 

fiscale ( PLx 564/2019) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
Proiectul de Lege privind protejarea vieţii de familie şi 

reglementarea unor situaţii juridice în cazul persoanelor aflate în uniune 
consensuală ( PLx 593/2019) a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative cu un 
amendament. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

Protecţiei Mediului nr.137/1995  ( PLx 636/2019) a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative . 

 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice      
( PLx 589/2019) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru muncă și protecție socială. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative . 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice      
( PLx 600/2019) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative . 

 
Propunerea legislativă privind parteneriatul civil ( Plx 152/2019) a 

fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative . 

 
Propunerea legislativă privind parteneriatul civil ( Plx 153/2019) 

dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative . 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice ( Plx 135/2019) dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei  pentru muncă și protecție socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative . 

 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) 

de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii      
( Plx 139/2019) a fost trimis spre dezbatere pe fond  comisiei noastre . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui raport de adoptare a propunerii legislative cu 
amendamente admise.  

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice ( PLx 450/2019) a fost trimis spre 
dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât și Comisiei pentru muncă și 
protecție socială . 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele prezentate 
în anexă şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru muncă şi protecţie 
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socială, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 
dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 
În zilele de 18 și 19 decembrie 2019, 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 17, 18 și 19 decembrie  2019 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  şi Levente Vass – secretari, Liviu 
Ioan Balint ,  Tamara – Dorina Ciofu,   Viorica Cherecheş , 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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