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PROCES VERBAL 

lucrărilor comisiei din perioada 2 – 5 martie 2020 

 

La lucrările comisiei din zilele de 2, 3, 4 și 5 martie 2020 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

Pentru perioada 2 – 4 martie 2020,  Comisia a adoptat, cu 

unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:  

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

vaccinarea persoanelor în România (PLx.399/2017). 

2. Audierea, în vederea avizării, a domnului conf.dr.Victor 

Sebastian Costache , candidat pentru funcţia de ministru al sănătăţii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind vaccinarea 

persoanelor în România (PLx.399/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect reglementarea activităţii de vaccinare în 

vederea prevenirii şi limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi 

prevenite prin vaccinarea populaţiei generale, în România. Astfel, 

proiectul vizează finanţarea şi organizarea de către statul român a 

activităţii de vaccinare în România prin asigurarea de vaccinuri eficace şi 

sigure, autorizate în mod corespunzător, conform legii. Totodată, 

proiectul de act normativ instituie obligaţia vaccinării copiilor cu 

vaccinurile prevăzute în Calendarul Naţional de Vaccinare, precum şi cu 

cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii sau 

unor grupuri de populaţie. Statul român, prin Ministerul Sănătăţii, CNAS 

şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie finanţează şi 

organizează activitatea de vaccinare în România. 

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

legislativă în ședința din 23 octombrie 2017. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil cu amendamente, Comisia pentru învățământ, 

știință, tineret și sport și Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de Lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie  

hotărăște, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru adoptare, 1 împotrivă 

și o abținere), să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor în România 

(PLx.399/2017), cu amendamente admise și respinse. 

 

În ziua de 4 martie 2020,  Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi-au 

desfăşurat lucrările, în ședință comună, având pe ordinea zi audiereaa 

domnului conf.univ.dr.Victor Sebastian Costache, candidat pentru funcţia 

de ministru al sănătăţii,  în vederea avizării. 

Lucrările şedinţei comune sunt conduse, de către 

dl.dep.conf.dr.Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor.  

În urma audierii, cele două comisii hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, acordarea unui aviz negativ pentru domnul conf.univ.dr.Victor 

Sebastian Costache, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

 

În ziua de 5 martie 2020, Comisia pentru sănătate şi familie  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. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


