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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 11 şi 12 septembrie 2019 

 

 

În zilele de 11 şi 12 septembrie 2019,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru 
completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii ( PLx 242/2019) . 

2. 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). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice ( Plx 293/2019). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de 
fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii 
speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale ( PLx 310/2019). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea art.7 şi 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 
crematoriile umane şi serviciile funerare ( PLx 319/2019). 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru 
completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
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sănătăţii ( PLx 242/2019) a fost retrimis Comisiei pentru sănătate şi 
familie, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui raport de înlocuire a 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 urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente admise.  

 
Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din 

Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice        
( Plx 293/2019) a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.  

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

 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind 

transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - 
vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale ( PLx 310/2019) 
a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic. 

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

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.7 şi 10 din Legea 

nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare   
( PLx 319/2019) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
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În zilele de 11 şi 12 septembrie 2019 şi-au înregistrat prezenţa la 

lucrări următorii deputaţi: Corneliu Florin Buicu – preşedinte , Lucreţia 
Roşca, Vasile Florin Stamatian  şi Emanuel Dumitru Ungureanu – 
vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu  şi Levente Vass – secretari, Liviu 
Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş, Tamara – Dorina Ciofu,   Maricela 
Cobuz , Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia Gavrilescu , 
Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă , 
Costel Lupaşcu, Petru Movilă , Sebastian Valentin Radu şi Tudor Rareş 
Pop. 

 
 
 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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