
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr.4c-8 / 80  /23  februarie 2017 
 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 15 şi  16 februarie 2017 

 

 

În zilele de 15 şi 16 februarie 2017,  Comisia pentru sănătate şi 

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

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului 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). 

2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

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

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului 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). 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2016 pentru 

modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 21/2017). 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 



modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică , de 

disciplină şi imunităţi. 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

parteneriatul civil ( Plx 498/2016) . 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind creşterea 

salariilor medicilor din sistemul public din România ( PLx 536/2016). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 

formării profesionale şi sănătăţii ( PLx 12/2017). 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie ( PLx 93/2017). 

10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce 

riscurile de otrăvire ( Plx 103/2017). 

11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare ( PLx 

42/2017). 

12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare 

obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a 

produselor lactate ( PLx 49/2017). 

13. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor ( PLx 86/2017). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au procedat la  dezbateri, în fond, asupra proiectului 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). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la reexaminarea Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

881/2015). 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, 

cu unanimitate de voturi, respingerea Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

881/2015/2016) . Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la  dezbateri, în fond, asupra proiectului 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). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat în şedinţa din 1 

noiembrie 2016. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru drepturile omului au avizat favorabil proiectul de lege. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2016 pentru modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 21/2017). 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu 

majoritate de voturi (17 voturi pentru adoptare, 2 voturi pentru abţinere), 

întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2016 pentru 

modificarea art.890  din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii , în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la  dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 29/2017) – 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. 
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La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

privind parteneriatul civil ( Plx 498/2016) . 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi care este sesizată în fond. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind creşterea salariilor medicilor din sistemul public din România       

( PLx 536/2016). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat în şedinţa din 1 

noiembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea negativă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care sunt 

sesizate în fond. 

 

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

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, 

cercetării, formării profesionale şi sănătăţii ( PLx 12/2017). 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 5



Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport care este sesizată în fond. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie ( PLx 93/2017). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 

decembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi care sunt sesizate în fond. 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce 

riscurile de otrăvire ( Plx 103/2017). 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7 

noiembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea negativă a  propunerii legislative. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi care sunt sesizate în fond. 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 
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privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare ( PLx 

42/2017). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 

noiembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea negativă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială , Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci care sunt sesizate în fond. 

 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare 

obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a 

produselor lactate ( PLx 49/2017). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat în şedinţa din 22 

decembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei pentru agricultură 

care este sesizată în fond. 

 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor ( PLx 86/2017). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat în şedinţa din 22 

decembrie 2016. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care este sesizată în fond. 

 

La lucrările comisiei au participat  19 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  şi dl.dep.Tudor Rareş Pop. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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