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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 16 – 19  noiembrie  2015 

 

 

În ziua de 16 noiembrie 2015 Comisia pentru sănătate şi familie a 

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

desfăşurat lucrările având următoarea ordine zi: 

1. Audierea, în vederea avizării, a domnului Patriciu Andrei 

Achimaş – Cadariu, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, de către dl.dep.Florin 

Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor.  

În urma audierii, comisiile au avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi ( 1 abţinere) ,  candidatura domnului  Patriciu Andrei Achimaş – 

Cadariu la funcţia de ministru al sănătăţii având în vedere următoarele: 

- prezentarea curriculum vitae care evidenţiază pregătirea 

medicală, experienţa medicală din ţară şi străinătate, precum şi experienţa 

managerială dovedită prin activitatea desfăşurată; 

- asumarea programului de guvernare, a strategiei Ministerului 

Sănătăţii pentru perioada 2014-2020 şi a răspunsurilor pertinente la 

întrebările ridicate de membrii celor două comisii. 

 



În zilele de 17 şi 19 noiembrie 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   17 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, , 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 absenţi  

dl.dep.Nicolae Bănicioiu şi dna.dep. Sonia-Maria Drăghici. 
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