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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 3 şi 4 octombrie  2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 3 și 4 octombrie 2018 sunt 

prezenți 18 deputați din totalul de 18  membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat – Ministerul Sănătății; 

-doamna Amalia Șerban, consilier  în cadrul Ministerului Sănătății; 

-domnul Theodor Simion, consilier  în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- domnul  Ștefan Răduț, Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu 

Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR); 

-doamna Cristina Enache, ofițer de advocacy - Romanian Angel 

Appeal; 

- doamna Diana Neguț, consilier juridic - Romanian Angel Appeal.  

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

măsurile de prevenire şi control a tuberculozei ( Plx.470/2016). 

2. Întâlnire cu dl.dr.Joao Breda, manager programe de nutriţie, 

activitate fizică şi obezitate – Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi dna 

dr.Miljana Grbic – şef birou OMS pentru România. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind măsurile de 

prevenire şi control a tuberculozei (Plx.470/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prevenirea şi 

controlul tuberculozei în rândul populaţiei şi acordarea unor drepturi şi 

servicii facultative pacienţilor cu tuberculoză, în vederea diminuării 

cazurilor de tuberculoză în România, precum şi reducerea semnificativă a 
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riscului de infectare la care este supusă populaţia sănătoasă prin contactul 

cu persoanele infectate.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale şi Comisia 

pentru buget, finanțe și buget  au avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Au fost depuse propuneri de amendamente de către Institutul de 

Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea iniţiativei, cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor generale, membrii comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă 

ulterioară.  

 

Miercuri, 3 octombrie 2018, în cadrul şedinţei Comisiei pentru 

sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, a avut loc o întâlnire a 

membrilor Comisiei cu domnul dr. Joao Breda, manager pe probleme de 

nutriţie, activitate fizică şi obezitate în cadrul Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii. 

La discuţie participă şi doamna dr. Miljana Grbic, şef birou O.M.S. 

pentru România, membriiComisiei pentru sănătate publică din Senatul 

României, precum şi domnul prof.dr.Alexandru Rafila, membru în 

Comitetul Executiv al O.M.S. 

În prezentarea sa, domnul dr.Joao Breda s-a referit la măsurile care 

trebuiesc luate la nivel legislativ în domeniul sănătăţii publice, 

de reducere a factorilor de risc pentru diabet şi afecţiunile cardio-

vasculare, precum şi de reducere a obezităţii infantile. Domnia sa a arătat 

că stilul de viaţă precum şi forţele ce acţionează în piaţă afectează 

semnificativ abilitatea oamenilor de a face alegeri informate, în beneficiul 

propriei sănătăţi.  

Cele patru mari probleme pe care le consideră Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii drept factori esenţiali în creşterea numărului celor 

care suferă de boli cauzate de alimentaţia necorespunzătoare sunt 

băuturile răcoritoare cu un conţinut mare de zahăr, grăsimile trans, 

cantitatea mare de sare pe care o consumă o persoană şi etichetarea 

produselor. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


