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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 25 şi 26  ianuarie  2017 

 

 

În zilele de 25 şi 26 ianuarie 2017,  Comisia pentru sănătate şi 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 

561/2009). 

2. Proiect de Lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor 

biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană ( PLx 

695/2010) 

3. Proiect de Lege privind suplimentele alimentare ( PLx 

468/2012). 

4. Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical 

( PLx 462/2013). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 557/2013). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 249/2014). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 558/2014). 



8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

articolului 58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 

45/2015). 

9. Proiect de Lege privind medicina şcolară ( PLx 347/2015). 

10. Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare 

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

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România ( PLx 699/2015). 

12. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de medic veterinar ( PLx 722/2015). 

13. Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din 

Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.85 din 02 februarie 2015 ( PLx 763/2015). 

14. Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( PLx 779/2015). 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.266/2008 privind modul în care funcţionează farmaciile şi cum 

se vând medicamentele ( PLx 804/2015). 

16. Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale 

pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer ( PLx 850/2015). 

17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 881/2015). 

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx 133/2016). 
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19. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea 

nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 

Medicale ( PLx 146/2016). 

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 ( Plx 164/2016). 

21. Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii 

mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 ( Plx 

171/2016). 

22. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în sănătate ( Plx 175/2016). 

23. Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 

din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 220/2016). 

24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 ( Plx 336/2016). 

25. Propunere legislativă pentru modificarea şi complearea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 340/2016). 

26. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional 

de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România – INSPUR ( Plx 

351/2016). 

27. Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist 

operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al 

Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016). 

28. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din 

România ( Plx 378/2016). 

29. Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea dreptului 

pacientului nr.46/2003 ( PLx 439/2016). 

 3



30. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Plx 441/2016). 

31. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 

pentru modificarea art.184 alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 444/2016). 

32. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 452/2016). 

33. Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 458/2016). 

34. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( PLx 463/2016). 

35. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 464/2016). 

36. Proiect de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de 

sănătate ( PLx 465/2016). 

37. Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control 

a tuberculozei ( Plx 470/2016). 

38. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 490/2016). 

39. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 503/2016). 

40. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun ( PLx 

531/2016). 
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41. Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 533/2016). 

42. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil ( Plx 

498/2016) . 

43. Proiect de Lege privind creşterea salariilor medicilor din 

sistemul public din România ( PLx 536/2016). 

44. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

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

3/2017). 

45. Proiect 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). 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie s-au informat asupra 

iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a comisiei . 

 

 

La lucrările comisiei au participat  18 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep.Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep. Sebastian 

Valentin Radu, dna dep.Georgeta Carmen Holban, dl.dep.Tudor 

Ciuhodaru, dna dep. Bianca Miruna Gavriliţă, dl.dep.Nicolae Bănicioiu, 

dna dep.Maricela Cobuz , dna dep. Cristina Elena Dinu , dl.dep.Vasile 

Florin Stamatian , dna.dep. Viorica Cherecheş , dna dep. Antoaneta 

Ioniţă, dl.dep. Pavel Popescu , dna dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

dl.dep. Levente Vass, dl.dep. Petru Movilă, dl.dep. Liviu Ioan Balint , 

dl.dep. Emanuel Dumitru Ungureanu , fiind absent dl.dep.Tudor Rareş 

Pop. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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