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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele  11  şi 12  aprilie  2018 

 

 

În zilele de  11 şi 12 aprilie 2018,  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.7/2018 pentru 
modificarea Legii 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 142/2018) – 
sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările şi completările ulterioare ( Plx 46/2018). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap  ( Plx 496/2017) - sesizare în comun 
cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative ( PLx 390/2017 ) – 
sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 



5. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 
veterinar ( PLx 450/2017/2018). 

 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii 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 142/2018) a fost trimis spre dezbatere pe 
fond atât  comisiei noastre cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat şi 
transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 
urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 
în cadrul acestei comisii. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare ( Plx 
46/2018) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
de competenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi , avizarea favorabilă a  propunerii legislative . 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.87 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap ( Plx 496/2017) a fost trimis spre dezbatere pe fond atât  
comisiei noastre cât şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative ( PLx 390/2017 ) a fost trimis spre dezbatere pe fond atât  
comisiei noastre cât şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială . 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 
Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar ( PLx 
450/2017/2018) aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii 
Preşedintelui României a fost trimisă spre dezbatere pe fond atât comisiei 
noastre cât şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi,  respingerea cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României şi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi 
exercitarea profesiunii de medic veterinar, în forma trimisă iniţial la 
promulgare de Parlament. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în zilele de 11 şi 12 aprilie 2018  au absentat doamna Cristina Elena 
Dinu- secretar , domnul Tudor Ciuhodaru , doamna Maricela Cobuz şi 
doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu . 

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

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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