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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei.  

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor 

măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative ( PLx 863/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor 

măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat României a unui 

aflux masiv de imigranţi ( PLx 866/2015). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie procedează la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru 

stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative ( PLx 863/2015). 



 2

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul de Lege are ca obiect stabilirea unor măsuri financiar fiscale şi 

modificarea şi completarea unor acte normative, astfel, pentru domeniul 

sănătate, se aprobă susţinerea în continuare a cheltuielilor de întreţinere şi  

funcţionare a Formaţiunii medicale ROL 2 până la declararea de către 

Organizaţia Mondială  a Sănătăţii a închiderii Alertei internaţionale 

determinate de epidemia Ebola. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie procedează la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2015 pentru 

stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat 

României a unui aflux masiv de imigranţi ( PLx 866/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect stabilirea unor măsuri necesare pentru 

integrarea activităţilor de control la trecerea frontiera de stat, de protecţie 

a sănătăţii publice şi de clarificare a situaţiei străinilor care intră sau 

încearcă să intre în România, în cazul constatării  la frontiera de stat a 

României a unui aflux masiv de imigranţi, actual sau iminent.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi , avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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