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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de  2, 3 şi 4 aprilie  2019 

 

În perioada 2 – 4 aprilie 2019,  Comisia pentru sănătate şi familie  
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară ( PLx 362/2018) – 
sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului . 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii ( PLx 363/2018). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului 
nr.46/2003 ( PLx 660/2018). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale, precum şi modificarea unor acte normative ( PLx 103/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului ( Plx 91/2019). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor ( PLx 132/2019). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
sprijinirea familiei monoparentale ( Plx 133/2019). 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 



organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi 
pentru modificarea unor acte normative ( Plx 148/2019). 

9. Platforma "Resurse pentru sănătate"/"Valoarea tehnologiilor 
medicale " . 
 

Proiectul de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală 
comunitară ( PLx 362/2018) a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre cât şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 363/2018) a fost 
trimis spre dezbatere pe fond  comisiei noastre.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege,  cu amendamente admise. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea 
Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 ( PLx 660/2018) a fost 
trimis spre dezbatere pe fond  comisiei noastre.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi modificarea unor 
acte normative ( PLx 103/2018) a fost trimis spre dezbatere pe fond  
comisiei noastre.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege,  cu amendamente admise. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ( Plx 
91/2019) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor ( PLx 132/2019) a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
Propunerea legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale    

( Plx 133/2019) a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte 
normative ( Plx 148/2019) a fost trimisă comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
În ziua de 2 aprilie 2019, în cadrul discuţiilor privind "Resurse 

pentru sănătate - Valoarea tehnologiilor medicale " , la care au participat 
distinşi reprezentanţi ai  lumii medicale româneşti, s-a subliniat faptul că 
este necesară eficientizarea alocării fondurilor în sănătate prin aplicarea 
conceptului de „valoare”. De asemenea , printre obiectivele dezbaterii    
s-a regăsit finanţarea medicamentelor inovatoare pornind de la criteriul 
valorii – impactul medical, economic şi social al acestei perspective. 

 
În ziua de 4 aprilie 2019, Comisia pentru sănătate şi famile şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 
distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra proiectelor 
aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(20) în ziua de 2 aprilie 2019 au absentat domnul deputat Emanuel 
Dumitru Ungureanu – vicepreşedinte, doamna deputat Cristina Elena 
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Dinu – secretar, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu şi doamna 
deputat Bianca Miruna Gavriliţă. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Lucreţia Roşca şi Vasile Florin Stamatian   – 
vicepreşedinţi, Levente Vass – secretar, Liviu Ioan Balint ,  Viorica 
Cherecheş , Tamara – Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru , Maricela Cobuz , 
Ileana Cristina Dumitrache, Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă , 
Costel Lupaşcu, Petru Movilă , Tudor Rareş Pop şi Sebastian Valentin 
Radu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(20) în ziua de 3 aprilie 2019 au absentat domnul deputat Emanuel 
Dumitru Ungureanu – vicepreşedinte şi doamna deputat Cristina Elena 
Dinu – secretar. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Lucreţia Roşca şi Vasile Florin Stamatian   – 
vicepreşedinţi, Levente Vass – secretar, Liviu Ioan Balint ,  Viorica 
Cherecheş , Tamara – Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru , Maricela Cobuz , 
Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca 
Miruna Gavriliţă Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă , Costel 
Lupaşcu, Petru Movilă , Tudor Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(20) în ziua de 4 aprilie 2019 au absentat domnul deputat Emanuel 
Dumitru Ungureanu – vicepreşedinte, doamna deputat Cristina Elena 
Dinu – secretar şi doamna deputat Bianca Miruna Gavriliţă. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Lucreţia Roşca şi Vasile Florin Stamatian   – 
vicepreşedinţi, Levente Vass – secretar, Liviu Ioan Balint ,  Viorica 
Cherecheş , Tamara – Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru , Maricela Cobuz , 
Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia Gavrilescu , Georgeta 
Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu, Petru Movilă , Tudor 
Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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