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S I N T E Z A 
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Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului, şi-au desfăşurat lucrările în ziua de 

4.03.2014 între orele 11,00 - 13,00 având următoarea ordine zi: 

1. Audierea, în vederea avizării, a domnului Nicolae Bănicioiu, 

candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, de către dna.dep.Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor.  

În cadrul audierii care a avut loc, dl.Nicolae Bănicioiu a prezentat 

principalele obiective pe care le va urma în calitate de viitor ministru al 

sănătăţii. Răspunsurile date au confirmat o atentă cunoaştere a problematicii 

în domeniul sănătăţii. Obiectivele prezentate ş măsurile preconizate sunt în 

mod realist fundamentate. 

În urma audierii, cele două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi 

(17 pentru, 7 împotrivă şi 3 abţineri), acordarea unui aviz favorabil pentru 

domnul Nicolae Bănicioiu, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 



În ziua de 5.03.2014 între orele 10,00 – 16,00 şi în ziua de 6.03.2014 

între orele 9,30 – 12,00, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe ordinea zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 621/2013) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 29/2014) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(11) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 611/2013) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 676/2013) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/18 august 1997 ( 

Plx 602/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

 2



7. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind 

combaterea operaţiunilor susceptibile de a avea efecte psihoactive    ( Plx 

668/2013) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la 

recuperarea unor sume băneşti de la persoanele care aduc daune sănătăţii 

altor persoane ( Plx 560/2013) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia 

animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice ( PLx 83/2014). 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu şi  dna dep. 

Camelia Khraibani ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Călin Potor ( Grup Parlamentar al PNL),  dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , 

dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR )  şi dl.dep.Vicenţiu 

Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) . 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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