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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 29 septembrie  şi 1 octombrie  2015 
 
 
 

În zilele de 29 septembrie  şi 1 octombrie 2015, Comisia pentru 

sănătate şi familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

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

declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân     

( PLx 462/2015). 

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

declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului               

(PLx 464/2015). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.386 din 7 

aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 

pacientului nr.46/2003 ( Plx 467/2015). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 

325/2015). 

5. Dezbateri, în fond, asupa propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile ( Plx 520/2015). 



 

6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia 

drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei 

şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, 

semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 ( PLx 589/2015) – sesizare în 

comun cu Comisia drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 

 
La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de 1 

octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân  ( PLx 462/2015). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii  susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege, cu amendamente. 

 
 
La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului  de Lege privind declararea zilei de 4 

februarie Ziua de luptă împotriva cancerului (PLx 464/2015). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 
2015. 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 

favorabil, cu un amendament. 
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Ministerul Sănătăţii  susţine iniţiativa legislativă. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege, cu amendamente. 

 
 
 
La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea alin. (1) 

al art. 10 din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 386 din 7 aprilie 2004 

privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003 (Plx 467/2015). 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 iunie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

drepturile omului au avizat negativ propunerea legislativă. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ întrucât modificarea prevederilor 

ordinului se poate face numai  printr-un act normativ cu aceeaşi forţă 

juridică, respectiv printr-un ordin al ministrului sănătăţii. 

Ministerul Sănătăţii  nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea  propunerii legislative. 

 
 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislativă privind completarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 325/2015).  

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 martie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 
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Ministerul Sănătăţii  nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea  propunerii legislative. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art. 10  din Legea nr. 458/2002 privind calitate apei potabile 

(Plx 520/2015). 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 iunie 

2015. 

Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

Comisia pentru industrii şi servicii, precum şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii  nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea  propunerii legislative. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 

adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a 

demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la 

transplantul de organe şi ţesuturi de umană, semnat la Strasbourg la 20 

februarie 2015 (PLx 589/2015), sesizare în comun cu Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

Protocolul adiţional al acestei Convenţii, referitor la transplantul de 

organe şi de ţesuturi de origine umană este conceput pentru a reglementa 

aspecte juridice şi bioetice din domeniul transplantului. Semnarea sa 

conduce la promovarea cooperării cu statele membre ale Consiliului 
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Europei pentru prevenirea comercializării elementelor corpului uman şi 

alinierea ţării noastre la progresele ştiinţelor medicale din spaţiul european. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege. 

 
La finalul dezbaterilor, domnul deputat Florin Buicu, preşedintele 

Comisiei, a prezentat şi a supus la vot, noul Regulament de organizare şi 

funcţionare al Comisiei pentru sănătate şi familie. Cu unanimitate de voturi, 

membrii Comisiei au aprobat noul Regulament de organizare şi funcţionare. 

 

În ziua de 1 octombrie  2015, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 

proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, dna dep.Neviser Zaharcu,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Iulian Dumitru 

Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Grigore 

Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia, dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna dep.Camelia Margareta 

Bogdănici, dl.dep. Bonis Istvan, dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie, dl.dep.Petru 

Movilă , fiind absent   dl.dep.Nicolae Bănicioiu. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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