Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru sanatate si familie

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei din peroada 16 - 18 aprilie 2013
Nr.
crt.
0
1.

2.

Nr.
înregistrare
la CD
1

Denumirea iniţiativei legislative sau a
Competenţa CD
Data sesizării
problemei înscrise pe ordinea de zi şi
potrivit art.75
comisiei
menţionarea raportorilor
din Constituţie
2
3
4
Audieri privind finanţarea sistemului de
medicină dentară din România , evaluarea
situaţiei existente şi perspective
PLx 77/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Cameră decizională 11.03.2013
de urgență a Guvernului nr.71/2012 privind
desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate
de achiziții publice centralizată

Scopul
sesizării

Termen de
soluţionare

Observaţii

5

6

7

Raport

26.03.2013

3.

PLx 103/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Cameră decizională
de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind
reorganizarea rețelei sanitare proprii a
Ministerului Transporturilor și pentru
modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății

2.04.2013

Raport

18.04.2013

4.

PLx 669/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Cameră decizională 12.03.2013
Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea
măsurilor privind verificarea şi controlul
unităţilor sanitare cu paturi de către
Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din
subordinea acestuia

Raport

26.03.2013
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0
5.

1
2
3
4
PLx 677/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Cameră decizională 12.03.2013
Guvernului nr.12/2011 privind preluarea
personalului calificat în domeniul evaluării
conformităţii dispozitivelor medicale şi a
sistemelor de management de la Agenţia
Naţională a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de
Dispozitive Medicale Certificare

5
Raport

6
26.03.2013

6.

PLx 157/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Cameră decizională 30.03.2011
de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, în
vederea eficientizării unor instituţii şi
activităţi în acest domeniu

Raport

12.04.2011

7.

Examinarea , în vederea verificării,
respectării principiului subsidiarităţii, a
propunerii de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului de modificare a
COM(2013) 102 Directivelor
92/58/CEE,
92/85/CEE,
94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a
Directivei 2004/37/CE a Parlamentului
European și a Consiliului pentru a le alinia la
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind
clasificarea,
etichetarea
și
ambalarea
substanțelor și a amestecurilor
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7

0
8.

1
2
Examinarea
,
în
vederea verificării,
COM(2013) 168
respectării principiului subsidiarităţii, a
propunerii modificate de Directivă a
Parlamentului European şi a Consiliului
privind
transparenţa
măsurilor
care
reglementează preţurile medicamentelor de uz
uman şi includerea acestora în sfera de
cuprindere a sistemelor publice de asigurări
de sănătate

3

PREŞEDINTE
Rodica Nassar
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