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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 16 – 18  mai  2017 

 

În perioada 16 - 18 mai 2017,  Comisia pentru sănătate şi familie  
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind 
asistenţa medicală comunitară ( PLx 170/2017) – sesizare în comun cu 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
suplimentele alimentare ( PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia 
pentru agricultură. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.8 din Legea dreptului pacientului nr.46/2003 ( PLx 
439/2016). 

4. 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. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice ( PLx 188/2017). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 
2015 ( PLx 191/2017). 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu – Protecţia Copiilor Migranţi ( COM (2017) 211). 

8. Masă rotundă cu tema “Medicina de familie, incotro?”- 
miercuri,  17 mai 2017, ora 11.00.  
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Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară ( PLx 
170/2017) a fost trimis spre dezbatere,  pe fond , atât comisiei noastre cât 
şi  Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
 
Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare (PLx 468/2012) 

a fost trimis spre dezbatere,  pe fond , atât comisiei noastre cât şi  
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea Ministerului 
Sănătăţii de amânare a proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară, în 
vederea formulării unor amendamente şi definitivării punctului de vedere. 
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul  de Lege pentru modificarea art.8 din Legea dreptului 

pacientului nr.46/2003 (PLx 439/2016) a fost trimis spre dezbatere,  pe 
fond ,  comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu un amendament 
admis şi unul respins, redate în anexele care fac parte integrantă din 
raport . 

 
  Proiectul 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) a fost 
trimis spre dezbatere,  pe fond , atât comisiei noastre  cât şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi .  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx 188/2017) a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
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general anual al datoriei publice aferente anului 2015 ( PLx 191/2017) a 
fost trimis Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisiei pentru sănătate publică a Senatului pentru avizare, dezbaterea 
fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a 
Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru buget a Senatului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege în forma 
prezentată de Guvern. 

 
Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, cu examinarea pe 

fond a documentului nelegislativ  – Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia copiilor migranţi (COM 
(2017) 211). 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru sănătate şi famile au hotărăt, cu unanimitate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil asupra 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia 
copiilor migranţi (COM (2017)211). 

 
În ziua de miercuri, 17 mai 2017, membrii comisiei au participat la 

masa rotundă cu tema “Medicina de familie, încotro ?” organizat de 
Societatea Naţională de Medicina Familiei  şi Federaţia Naţională a 
Patronatelor Medicilor de Familie  , eveniment prilejuit de Ziua 
Internaţională a Medicului de Familie . Prin organizarea acestui 
eveniment,  organizaţiile reprezentative ale medicilor de familie au invitat 
la dialog instituţiile şi organizaţiile naţionale implicate în funcţionarea şi 
progresul asistenţei medicale primare din România , cu scopul de a 
analiza problemele din sistem, găsind totodată şi posibile soluţii 
alternative de politică sanitară viabilă. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 16 mai 2017 au absentat  domnul Emanuel Dumitru 
Ungureanu – vicepreşedinte , doamna Maricela Cobuz şi domnul Pavel 
Popescu.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca şi Vasile Florin Stamatian – 
vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu 
Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru, Graţiela Leocadia 
Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, 
Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă , Tudor Rareş Pop  şi  
Sebastian Valentin Radu  . 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 17 mai 2017 au absentat  domnul Emanuel Dumitru 
Ungureanu – vicepreşedinte  şi domnul Pavel Popescu.  
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca şi Vasile Florin Stamatian – 
vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu 
Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru,  Maricela Cobuz , 
Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta 
Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă , Tudor 
Rareş Pop  şi  Sebastian Valentin Radu  . 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 18 mai 2017 au absentat  domnul Emanuel Dumitru 
Ungureanu – vicepreşedinte , domnul Tudor Ciuhodaru, domnul Tudor 
Rareş Pop şi domnul Pavel Popescu.  

 
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 

Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca şi Vasile Florin Stamatian – 
vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu 
Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Maricela Cobuz , Graţiela Leocadia 
Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, 
Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă   şi  Sebastian Valentin 
Radu  . 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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