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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele 20 şi 22  octombrie 2015 

 

 

În zilele de 20 şi 22 octombrie 2015 Comisia pentru sănătate şi 

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

1. Audierea reprezentanţilor Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor 

de Cancer privind incidenţa şi prevenirea bolilor maligne. 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii          

( PLx 656/2015). 

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

realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice   

( PLx 457/2015). 

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

reproducerea umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

reproducerea umană asistată medical cu terţ donator ( PLx 63/2012)- 

sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile 

omului şi demnitatea umană ( PLx 695/2010). 



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

audierea reprezentanţilor Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer 

privind incidenţa şi prevenirea bolilor maligne. Dl.Cezar Irimie şi 

dl.prof.dr.Sorin Ţiplică au prezentat o informare asupra campanei „Un 

viitor fără pată”, dedicată recunoaşterii şi prevenirii melanomului. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( PLx 656/2015) . 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 

octombrie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, cu majoritate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  cu 

amendamentele admise prezentate în anexă. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unităţile medicale publice ( PLx 457/2015). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iunie 

2015. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat favorabil propunerea legislativă. 

Au fost depuse o serie de amedamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical cu terţ donator ( PLx 63/2012)- sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , întocmirea unui raport preliminar de 

respingere ce va fi înaintat Comisiei jurdice, de disciplină şi imunităţi. 

 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru interzicerea clonării 

şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea 

umană ( PLx 695/2010). 

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

de lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Comisia juridică a  avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia 

drepturilor omului  a avizat  favorabil cu amendamente. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

În ziua de 22 octombrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie a 

organizat, în parteneriat cu Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu 

Afecţiuni Cronice, dezbaterea cu tema „Pacient de România – 6 % pentru 

sănătate”. 

 

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. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu,  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.DR.FLORIN BUICU 
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