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În zilele de 16 şi 18 februarie 2016 Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Raportul de activitate pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping - sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ din 

Camera Deputaţilor, Comisia pentru sănătate publică şi Comisia pentru 

învăţământ din Senat. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 585/2015). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care 

funcţionează farmaciile şi cum se vând medicamentele ( Plx 804/2015 ). 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea raportului de activitate pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping  - sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ din 

Camera Deputaţilor, Comisia pentru sănătate publică şi Comisia pentru 

învăţământ din Senat. 

În baza prevederilor art. 6, punctul 23 din Legea nr. 227/2006 

privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, conform 
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căreia „În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, Agenţia 

îndeplineşte următoarele atribuţii: […] prezintă, anual, un raport de 

activitate Guvernului şi Parlamentului”, Agenţia Naţională Anti-Doping a 

elaborat un Raport de activitate pe anul 2015. 

Raportul de activitate pe anul 2015 cuprinde date şi informaţii 

despre organizarea instituţională, activităţile şi rezultatele obţinute, 

activitatea internaţională, precum şi despre resursele umane şi financiare 

de care  a beneficiat în anul 2015. 

Comisia a luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 

2015 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi să îl supună spre prezentare Camerelor reunite ale Parlamentului. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

585/2015). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă, în şedinţa din 7 septembrie 2015. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcţionează 

farmaciile şi cum se vând medicamentele ( Plx 804/2015).  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 3 noiembrie 2015. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil propunerea 

legislativă, cu amendamente. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea iniţiativei legislative, cu 

observaţii şi propuneri. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi , adoptarea propunerii legislative, cu 

amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă din 

raport. 

 

În ziua de 17 februarie 2016 a avut loc audierea domnului Patriciu  

Andrei Achimaş Cadariu în vederea prezentării unui ”Raport privind 

situaţia copiilor din judeţele Argeş şi Dolj internaţi la Spitalul Marie 

Curie”. 

La aceste audieri au participat şi dl.dr.Victor Strâmbu – secretar de 

stat, Ministerul Sănătăţii, dl.Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat, 

Ministerul Sănătăţii,  dna.Amalia Şerban – director, Ministerul Sănătăţii, 

dna dr.Mihaela Bălgrădean - şeful secţiei de Nefrologie, Spitalul Marie 

Curie, dna. dr.Adriana Pistol - directorul Centrului Naţional de 

Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, dl.prof. Alexandru 

Rafila - preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, dna dr.Lavinia 

Zota – Institutul de Sănătate Publică, care au răspuns unor întrebări 

adresate de membrii Comisiei privind : 

- aspecte organizatorice privind procedurile aplicate în situaţia 

de criză la nivelul Guvernului, Ministerului Sănătăţii şi altor instituţii din 

ţară şi străinătate; 

- prezentarea unei situaţii privind cazurile spitalizate:loc de 

provenienţă, număr de cazuri, diagnostic, tratament, anchetă 

epidemiologică, evoluţia fiecărui caz; 



 4

- resursele necesare, umane şi materiale privind diagnosticul şi 

tratamentul cazurilor precizate şi disponibilitatea acestora în România; 

- măsuri propuse pentru rezolvarea cazurilor şi prevenirea 

apariţiei altor cazuri.  

 

La lucrările comisiei au participat   18 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu,  dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Iulian 

Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, 

dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu , dna dep.Elena Ramona Reuer,  dna dep.Camelia 

Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis Istvan   , dl.dep.Vicenţiu Mircea 

Irimie , dl.dep.Petru Movilă , fiind absent  dl.dep.Nicolae Bănicioiu .  

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
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