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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 3 şi 4 octombrie  2018 

 

 

În zilele de 3 şi 4 octombrie 2018,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 
măsurile de prevenire şi control a tuberculozei ( Plx 470/2016) . 

2. Întâlnire cu dl.dr.Joao Breda, manager programe de nutriţie, 
activitate fizică şi obezitate – Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi dna 
dr.Miljana Grbic – şef birou OMS pentru România. 
 
 

Propunerea legislativă privind măsurile de prevenire şi control a 
tuberculozei ( Plx 470/2016) a fost trimisă spre dezbatere pe fond  
comisiei noastre . 

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

 
 
Miercuri, 3 octombrie 2018, în cadrul şedinţei Comisiei pentru 

sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, a avut loc o întâlnire a 
membrilor Comisiei cu domnul dr. Joao Breda, manager pe probleme de 
nutriţie, activitate fizică şi obezitate în Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

La discuţie au participat şi doamna dr. Miljana Grbic, şef birou 
O.M.S. pentru România, membri ai Comisiei pentru sănătate publică din 
Senatul României, precum şi domnul dr.Alexandru Rafila, membru în 
Comitetul Executiv al O.M.S. 

În prezentarea sa, dl.dr.Joao Breda s-a referit la măsurile care 
trebuiesc luate la nivel legislativ în domeniul sănătăţii publice, 
de reducere a factorilor de risc pentru diabet şi afecţiunile cardio-
vasculare, precum şi de reducere a obezităţii infantile. Domnia sa a arătat 
că stilul de viaţă precum şi forţele ce acţionează în piaţă afectează 
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semnificativ abilitatea oamenilor de a face alegeri informate, în beneficiul 
propriei sănătăţi.  

 
În zilele de 3 şi 4 octombrie 2018 şi-au înregistrat prezenţa la 

lucrări următorii deputaţi: Corneliu Florin Buicu – preşedinte , Vasile 
Florin Stamatian, Emanuel Dumitru Ungureanu şi Lucreţia Roşca  – 
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. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


	Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr.4c-10 / 345   / 10    octombrie 2018

		2018-10-15T12:48:19+0300
	Bologan Cristina-Constantina




