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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 10 - 13 februarie 2020 

 

La lucrările comisiei din zilele de 10, 11, 12 și 13 februarie 2020 

sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 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. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

activitatea de medicină legală în România (Plx.488/2019), sesizare în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

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). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind activitatea de 

medicină legală în România (Plx.488/2019), sesizare în comun cu  

Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea activităţii de medicină 

legală care, potrivit iniţiativei, constă în efectuarea de constatări, 

expertize, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale, asupra 

persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor 

delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile 
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contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte 

situaţii prevăzute de lege, precum şi efectuarea de expertize medico-

legale psihiatrice, toxicologice şi genetice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 16 octombrie 2019. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia 

pentru muncă și protecție socială, precum și Comisia pentru egalitatea de 

șanse pentru femei și bărbați au avizat negativ inițiativa legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, 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. 

 

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

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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare amânarea intrării în 

vigoare a prevederilor art.I pct.1 din Legea nr.14/2020, în sensul ca 

norma referitoare la majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii 

să se aplice începând cu data de 1 august 2020, şi nu începând cu data de 

1 februarie 2020. 

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

Lege în ședința din data de 3 februarie 2020. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie hotărăște, 

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 inițiativelor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


