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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 3 februarie 2017 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dl. Florian Bodog -  ministrul sănătăţii; 

- dna. Georgeta Bumbac – director general al Direcției generale 

buget și contabilitate în cadrul Ministerului Sănătății; 

- dna.  Ioana Andreea Enache - șef serviciu în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- dl. Radu Țibichi – președintele Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate; 

- dl. Răzvan Vulcănescu – vicepreședintele Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate; 

- dna. Leana Stoea – director general adjunct al Direcției generale 

economice din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; 
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- dna. Doina Lica - șef serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor 

Publice; 

- dna. Florentina Gemănoiu – consilier în cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice; 

- dna. Adina Mihok – expert în cadrul Ministerului Finanțelor 

Publice. 

 

În ziua de 3 februarie 2017,  Comisia pentru sănătate şi familie    

şi-a desfăşurat lucrările, în ședință comună cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului, având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2016 ( PLx 3/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2016 ( PLx 5/2017) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe 

anul 2017 ( PLx 7/2017) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii celor două Comisii au 

dezbătut, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 ( PLx 

3/2017). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege 

în forma prezentată de Guvern. 
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La punctul doi al ordinii de zi, membrii celor două Comisii au 

dezbătut, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2016 ( PLx 5/2017). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege 

în forma prezentată de Guvern. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au dezbătut, în comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 ( PLx 

7/2017). 

În cursul dezbaterilor au fost examinate și votate un număr de 88 

de amendamente depuse de către deputaţi şi senatori. 

În urma finalizării dezbaterilor, proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2017, Secţiunea sănătate, a fost  adoptat cu majoritate de voturi (17 

voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 2  abţineri ), în forma înaintată de 

Guvern, cu  amendamentele respinse redate în  anexa, care face parte 

integrantă din avizul comun. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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