
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 /142  /22  martie  2017 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 7 – 9  martie  2017 

 

 

În perioada 7 - 9 martie 2017,  Comisia pentru sănătate şi familie  

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative ( PLx 142/2017). 

2. 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. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal   ( PLx 143/2017). 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea şi 

completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii 

plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 

Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin 

reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea 



gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 

accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor 

grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 

2018 , implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (PLx 58/2017) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  ( PLx 533/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror 

stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 

30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti     

( PLx 119/2017) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

 

La primul punct 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.2/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative ( PLx 142/2017). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 

februarie 2017. 

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 buget, 

finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
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La punctul 2 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. 

 

La punctul 3 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.3/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal   ( PLx 

143/2017). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 

februarie 2017. 

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 pentru buget, 

finanţe şi bănci . 

 

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

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

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea 

şi completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii 

plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 

Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin 

reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea 

gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 
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accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor 

grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 

2018 , implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (PLx 58/2017) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 

noiembrie 2016.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul 

comun de admitere a proiectului de Lege, 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 

pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  ( PLx 533/2016) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iar 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ proiectul de lege. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin care 

se propune respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

Comisiei pentru sănătate şi familie, cu majoritate de voturi. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul 6 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.74/2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror 

stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 

30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti     

( PLx 119/2017) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 

februarie 2017. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul 

comun de admitere a proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 

 

Potrivit  Deciziei Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 

nr.4/2017, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu 

examinarea petiţiei înaintate de către domnul prof.univ.dr. Mihai Luncan, 

membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi medic la 

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, în vederea 

formulării unui punct de vedere. 

În acest sens, în cadrul şedinţei din ziua de 7 martie  2017, Comisia 

pentru sănătate şi familie l-a audiat pe domnul deputat Ungureanu 

Emanuel-Dumitru, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, 

pentru a răspunde acuzaţiilor care fac obiectul plângerii. 

În concluzie, Comisia pentru sănătate şi familie lasă la latitudinea 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor şi a Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi să decidă eventualele măsuri ce se impun în acest 

caz. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 7 martie 2017 au participat 16 

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

Lucreţia Roşca, dna dep.Georgeta Carmen Holban, dna dep. Bianca 
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Miruna Gavriliţă, dna dep.Maricela Cobuz , dna dep. Cristina Elena Dinu,  

dna.dep. Viorica Cherecheş , dna dep. Antoaneta Ioniţă, dl.dep.Vasile 

Florin Stamatian , 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, 

fiind absent dl.dep.Tudor Ciuhodaru . Conform prevederilor art.52 

alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  în locul 

domnului deputat Nicolae Bănicioiu a participat domnul deputat Costel 

Lupaşcu, iar în locul domnului deputat dl.dep. Sebastian Valentin Radu a 

participat domnul deputat Sorin Lazăr (grup parlamentar PSD). 

La lucrările comisiei din zilele de 8 şi 9 martie 2017 au participat 

15 deputaţi după cum urmează  : dl.dep.Corneliu Florin Buicu, dna.dep. 

Lucreţia Roşca, dl.dep.Nicolae Bănicioiu, dna dep.Georgeta Carmen 

Holban, 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 , fiind absenţi dl.dep.Tudor 

Ciuhodaru, dl.dep. Sebastian Valentin Radu, dl.dep. Emanuel Dumitru 

Ungureanu  şi dl.dep.Tudor Rareş Pop. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 

 6


	Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 /142  /22  martie  2017

		2017-03-27T10:31:11+0300
	Cristina Bologan




