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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 21 – 23 februarie 2017 

 

 

În perioada  21 – 23 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. 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). 

3. 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. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 341/2016). 



5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 

( Plx 465/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 

implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 

proaspete în şcoli ( PLx 112/2017). 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea 

Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi 

elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat ( PLx 

117/2017). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea 

unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016   ( PLx 125/2017). 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei României ( Plx 

127/2017). 

 

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. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege. 

Au fost depuse amendamente de dl.dep.Sebastian Radu. 

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  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. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru drepturile omului au avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma solicitării Ministerului Sănătăţii, membrii comisiei au 

hotărât,  cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o 

şedinţă ulterioară. 

 

La punctul 3 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 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la  dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii ( Plx 341/2016). 

În şedinţa din 13 februarie 2017 Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea la Comisie a iniţiativei legislative în vederea 

examinării şi depunerii unui nou raport. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

familie au procedat la  dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative 

pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 

( Plx 465/2015). 

În şedinţa din 13 februarie 2017 Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea la Comisie a iniţiativei legislative în vederea 

examinării şi depunerii unui nou raport. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 10 iunie 2015. 

Comisia pentru învăţământ  a avizat favorabil, iar Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru buget, finanţe şi bănci , 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat negativ propunerea 

legislativă.  

Dl.dep.Tudor Ciuhodaru a depus un amendament. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

 4



La punctul 6 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.66/2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 

consumului de fructe proaspete în şcoli ( PLx 112/2017). 

Proiectul  de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 februarie 

2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează a fi înaintat Comisiei pentru agricultură, 

precum şi Comisiei pentru învăţământ. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la  dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind 

aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat ( 

PLx 117/2017). 

Proiectul  de lege a fost adoptat tacit de Senat în şedinţa din 8 

februarie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează a fi înaintat Comisiei pentru administraţie 

publică, precum şi Comisiei pentru învăţământ. 

 

La punctul 8 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.93/2016 pentru 

reglementarea unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru 
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stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016   ( PLx 

125/2017). 

Proiectul  de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 februarie 

2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează a fi înaintat Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la  dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

privind iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei României   ( Plx 

127/2017). 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  iniţiativei legsilative. 

Avizul comisiei urmează a fi înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. 

 

Miercuri, 22 februarie 2017 a avut loc conferinţa „Un pas înainte 

pentru generaţia mileniului. Provocări viitoare pentru serviciile de 

sănătate – o abordare naţionala şi europeană”, eveniment organizat sub 

înaltul patronaj al Comisiei pentru Sănătate şi Familie din Camera 

Deputaţilor, desfăşurat în sala de şedinţe a Comisiei ce a reunit 

numeroase personalităţi din sfera medicală. 

 Specialiştii în domeniu au analizat deficienţele existente în sistem 

şi au încercat să identifice cele mai bune soluţii pentru a îmbunătăţi starea 

actuală a sistemului de sănătate românesc. 
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La lucrările comisiei din ziua de 21 februarie 2017 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, dna dep. Graţiela Leocadia 

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

Balint , dl.dep. Emanuel Dumitru Ungureanu  ,  dl.dep.Tudor Rareş Pop, 

fiind absent dl.dep. Pavel Popescu . Conform prevederilor art.52 alin.(6) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  în locul domnului 

deputat Nicolae Bănicioiu a participat domnul deputat Costel Lupaşcu 

(grup parlamentar PSD). 

 

La lucrările comisiei din zilele de 22 şi 23 februarie 2017 au 

participat  16 deputaţi după cum urmează : dl.dep.Corneliu Florin Buicu, 

dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Georgeta Carmen Holban, dl.dep.Tudor 

Ciuhodaru, dna dep. Bianca Miruna Gavriliţă, 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.Tudor Rareş Pop, fiind 

absenţi dl.dep. Emanuel Dumitru Ungureanu  , dl.dep.Nicolae Bănicioiu 

şi dl.dep. Sebastian Valentin Radu. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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