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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 15 – 17 mai 2018 

 

În perioada 15 – 17 mai 2018,  Comisia pentru sănătate şi familie 
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
farmaciei nr.266/2008 ( PLx 804/2015/2016). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 366/2017). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2018 pentru 
încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de 
interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare 
cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi 
agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2018 ( PLx 268/2018). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii ( Plx 276/2018). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului 
nr.46/2003 ( Plx 277/2018). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la 
LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice  ( Plx 212/2018). 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative ( PLx 252/2018). 
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8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  ( PLx 267/2018). 
 

 
Legea pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 

nr.266/2008 ( PLx 804/2015/2016), aflată în procedură de reexaminare, 
ca urmare a cererii Preşedintelui României , a fost trimisă spre dezbatere 
pe fond comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008, cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei 
nr.266/2008 ( PLx 366/2017) a fost trimis spre dezbatere pe fond  
comisiei noastre . 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională 
"Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea 
realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării 
activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa 
imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2018 ( PLx 268/2018) a fost trimis spre dezbatere 
pe fond  comisiei noastre . 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi ,  adoptarea proiectului de Lege în forma 
prezentată de Senat. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.234 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 276/2018) a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond  comisiei noastre . 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din 
Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 ( Plx 277/2018) a fost trimisă 
spre dezbatere pe fond  comisiei noastre . 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, 

alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  ( Plx 
212/2018) a fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

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

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative ( PLx 252/2018) a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială. 

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

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative  ( PLx 267/2018) 
a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu unanimitate de voturi , avizarea favorabilă cu amendamente 
a  proiectului de lege. 

 
 
În zilele de 15 şi 16 mai 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 , 
Bianca Miruna Gavriliţă, 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 17 mai 2018  a absentat domnul Tudor Rareş Pop. 

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 , Bianca Miruna Gavriliţă, Graţiela Leocadia 
Gavrilescu , Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu, 
Petru Movilă   şi Sebastian Valentin Radu. 

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Dr. Lucreţia ROŞCA 


	Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 /  204  /  24  mai  2018

		2018-05-24T15:10:51+0300
	Bologan Cristina-Constantina




