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S I N T E Z A 
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În perioada 16 – 19 iulie 2018,  Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a 
desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de Lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor 
biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană (PLx.695/2010) 

2. Proiect de Lege privind suplimentele alimentare (PLx.468/2012). 
3. Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical 

(PLx.462/2013). 
4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii ( PLx.249/2014). 
5. Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către 

unităţile medicale publice (PLx.457/2015). 
6. Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru 

fertilizarea in vitro şi embriotransfer (Plx.850/2015). 
7. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de 

Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România – INSPUR (Plx.351/2016). 
8. Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de 

intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de 
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (PLx.355/2016). 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.464/2016). 

10. Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a 
tuberculozei ( Plx.470/2016). 

11. Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de 
prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down (PLx.60/2017). 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 
(PLx.366/2017). 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.60/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx.389/2017). 



14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PLx.390/2017). 

15. Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
(Plx.496/2017). 

16. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.510/2017). 

17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx.513/2017). 

18. Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx.523/2017). 

19. Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea 
natalităţii (Plx.591/2017). 

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx.59/2018). 

21. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx.91/2018). 

22. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de 
Management al Calităţii în Sănătate (PLx.92/2018). 

23. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate  (PLx.98/2018). 

24. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii (PLx.99/2018). 

25. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilitaţi (Plx.170/2018). 

26. Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 
sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (PLx.176/2018). 

27. Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx.179/2018). 

28. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
(Plx.211/2018). 
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29. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
(PLx.232/2018). 

30. Proiect de Lege privind alăptarea în spaţii publice (PLx.257/2018). 
31. Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx.276/2018). 
32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din 

Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (Plx.277/2018). 
33. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (Plx.278/2018). 
34. Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx.330/2018). 
35. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii (PLx.360/2018). 

36. Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară 
(PLx.362/2018). 

37. Proiect de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.363/2018). 

38. Propunere legislativă privind autorizaţia sanitară de funcţionare 
pentru cabinetele mobile de medicină dentară (Plx.367/2018). 
 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au efectuat studiu individual 
asupra iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a comisiei, în vederea 
informării şi formulării unor opinii personale, precum şi a unor eventuale 
amendamente. 

 
 Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie (18) au 

absentat  doamna deputat Graţiela-Leocadia Gavrilescu  şi domnul deputat Tudor-
Rareş Pop. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu Florin Buicu 
- preşedinte, Emanuel Dumitru Ungureanu, Lucreţia Roşca şi Vasile Florin 
Stamatian – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Tudor 
Ciuhodaru, Liviu Ioan Balint,  Viorica Cherecheş, Maricela Cobuz, Bianca Miruna 
Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru 
Movilă şi  Sebastian Valentin Radu. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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