
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 /151 / 28  martie  2017 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 21 - 23  martie  2017 

 

 

În perioada 21 - 23 martie 2017,  Comisia pentru sănătate şi familie  

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

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

175/2016). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea  art. 184 alin.(6) şi 

(11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

444/2016). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative  privind 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 republicată privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 

441/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 64/2017) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri 



bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 157/2017). 

6. Dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping pe anul 2016 (R2/2017) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, precum 

şi cu comisiile similare ale Senatului. 

7. Dezbaterea Comunicării Comisiei către Parlamentul 

european, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor –Următorii paşi către un viitor european durabil Acţiunea 

europeană pentru durabilitate (COM (2016)739). 

8. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative ( PLx 142/2017). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au procedat la dezbateri,  în fond, asupra propunerii legislative 

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

sănătăţii (Plx 175/2016). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă, iar Comisia pentru afaceri europene a acordat un 

aviz negativ. 
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  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative  . 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea  art. 184 alin.(6) 

şi (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

444/2016). 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 5 octombrie 2016. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat negativ iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative  . 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative  

privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 republicată privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 

441/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 4 octombrie 2016. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil 

propunerea legislativă, iar Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
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femei şi bărbaţi, precum şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale au acordat avize negative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative . Raportul 

preliminar urmează a fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap (PLx 64/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

lege în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative . 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele 

măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 157/2017). 

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

lege în şedinţa din 6 martie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea raportului de activitate al Agenţiei 

Naţionale Anti-Doping pe anul 2016 (R2/2017) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, 

precum şi cu comisiile similare ale Senatului. 

 Raportul de activitate pe anul 2016 cuprinde date şi informaţii 

despre: programul de dezvoltare instituţională; programul de educaţie, 

informare şi prevenire; programul de testare doping; programul de analiză 

doping; programul de cercetare ştiinţifică; programul de prevenire şi 

combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante; programul 

de cooperare internaţională, precum şi despre perspectivele viitoare în 

acest domeniu. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor –Următorii paşi către un viitor european durabil Acţiunea 

europeană pentru durabilitate (COM (2016)739). 

Prin documentul supus dezbaterii se prezintă un set de măsuri pe 

care Comisia Europeană se angajează, respectând principiul 

subsidiarităţii, să le implementeze, pentru a asigura o dezvoltare care să 

nu afecteze nevoile generaţiilor viitoare. În concret, se propun măsuri 

care să reducă şomajul, îmbătrânirea populaţiei sau poluarea, să 

favorizeze incluziunea şi să elimine orice formă de inegalitate, să 

consolideze sistemele de sănătate şi pensii, să impulsioneze cercetarea şi 

inovarea pentru a realiza o societate cu emisii reduse de carbon şi 

eficientă în utilizarea resurselor. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 
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privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În cadrul observaţiilor primite de la Departamentul Legislativ , 

membrii comisiei au formulat noi amendamente . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,  cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi 

întocmirea unui raport preliminar ce va fi înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi . 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative ( PLx 142/2017). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  întocmirea unui aviz de înlocuire cu amendamente 

admise asupra  proiectului de lege. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 21 martie 2017 au absentat domnul deputat Pavel Popescu 

şi domnul deputat Emanuel Dumitru Ungureanu.  

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  în locul domnului deputat domnul deputat Tudor 

Ciuhodaru a participat la lucrări domnul deputat Costel Lupaşcu (grup 

parlamentar PSD). 

 Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 

Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca şi Sebastian Valentin Radu  – 

vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Georgeta 
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Carmen Holban, Bianca Miruna Gavriliţă, Maricela Cobuz ,  Nicolae 

Bănicioiu, Viorica Cherecheş , Antoaneta Ioniţă, Vasile Florin Stamatian, 

Graţiela Leocadia Gavrilescu, Petru Movilă, Liviu Ioan Balint  şi Tudor 

Rareş Pop. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 22 martie 2017 au absentat domnul deputat Pavel Popescu 

şi domnul deputat Tudor Ciuhodaru.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 

Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca , Emanuel Dumitru Ungureanu 

şi Sebastian Valentin Radu  – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi 

Levente Vass – secretari, Georgeta Carmen Holban, Bianca Miruna 

Gavriliţă, Maricela Cobuz ,  Nicolae Bănicioiu, Viorica Cherecheş , 

Antoaneta Ioniţă, Vasile Florin Stamatian, Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

Petru Movilă, Liviu Ioan Balint  şi Tudor Rareş Pop. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 23 martie 2017 au absentat domnul deputat Pavel Popescu, 

Tudor Rareş Pop şi domnul deputat Tudor Ciuhodaru.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 

Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca , Emanuel Dumitru Ungureanu 

şi Sebastian Valentin Radu  – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi 

Levente Vass – secretari, Georgeta Carmen Holban, Bianca Miruna 

Gavriliţă, Maricela Cobuz ,  Nicolae Bănicioiu, Viorica Cherecheş , 

Antoaneta Ioniţă, Vasile Florin Stamatian, Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

Petru Movilă şi Liviu Ioan Balint  . 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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