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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de   11 şi 13  decembrie  2018 

 

 

În zilele de  11 şi 13 decembrie 2018,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 
reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către 
grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României ( Plx 
609/2018) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 
unele măsuri în domeniul expertizării în securitate şi sănătate 
ocupaţională  (  PLx 642/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială.  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului ( Plx 713/2018). 

4. Dezbatere pe tema : Colaborarea interinstituţională pentru 
raportarea violenţei de gen în cadrul serviciilor medicale pentru femei . 
 
 

Propunerea legislativă privind reglementarea activităţilor de 
sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod 
juridic pe teritoriul naţional al României ( Plx 609/2018) a fost trimisă 
spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât şi   Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, prin care se propune 
respingerea iniţiativei legislative. 



Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 
comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul 

expertizării în securitate şi sănătate ocupaţională  (  PLx 642/2018) a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât şi  Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea propunerii legislative şi transmiterea acestei soluţii 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, urmând ca raportul comun să 
fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 
 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ( Plx 713/2018) a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
juridice , de disciplină şi imunităţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu majoritate de voturi , avizarea negativă a  iniţiativei 
legislative. 

 
 
În ziua de 11 decembrie 2018 a avut loc dezbaterea pe tema  

”Colaborarea interinstituţională pentru raportarea violenţei de gen în 
cadrul serviciilor medicale pentru femei” având ca obiectiv principal 
dezvoltarea capacităţii de acţiune în identificarea şi referirea victimelor 
violenţei de gen în cadrul serviciilor de sănătate a mamei, precum şi 
identificarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile 
care oferă servicii sociale pentru victime ale violenţei de gen şi unităţile 
medicale. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 
(18) în ziua de 11 decembrie 2018  au absentat doamna deputat Bianca 
Miruna Gavriliţă  şi domnul deputat Tudor Ciuhodaru . 

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 , 
Maricela Cobuz , Graţiela Leocadia Gavrilescu, Georgeta Carmen 
Holban, Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu, Petru Movilă , Tudor Rareş 
Pop şi Sebastian Valentin Radu. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de  13 decembrie 2018  a absentat doamna deputat Bianca 
Miruna Gavriliţă   . 

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, 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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