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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 11 - 13  octombrie  2016 

 

În perioada 11 - 13 octombrie 2016,  Comisia pentru sănătate şi 

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

1. Reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului 

substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011/2016) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 341/2016). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 

serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016)  - sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Codului Fiscal ( Plx 382/2016) . 

 

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

şi familie şi membrii Comisei pentru industrii şi servicii au procedat la  

reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului substituenţilor 

de lapte matern ( PLx 734/2011/2016). 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii 

au hotărât,  cu unanimitate de voturi, adoptarea Legii privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern, cu 

amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă din 

raportul comun, şi înaintarea acestuia plenului Camerei Deputaţilor.  

 

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

familie au procedat la  dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii ( Plx 341/2016). 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

industrii şi servicii au avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, 

cu majoritate de voturi (4 voturi pentru adoptare, 4 voturi împotrivă, 2 

voturi pentru abţinere), respingerea propunerii legislative . Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

familie au procedat la  dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din 

cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au procedat la  dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal ( Plx 382/2016). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.180 alin.(1) din Legea nr.227/2015, în sensul eliminării obligaţiei de a 

plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care nu 

realizează venituri . 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 

septembrie 2016. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

În ziua de 11.10.2016 la lucrările comisiei au participat  16 deputaţi 

după cum urmează : dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica 

Nassar, dna.dep. Lucreţia Roşca, dna.dep.Neviser Zaharcu, 

dna.dep.Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu 

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

Graţiela Leocadia Gavrilescu , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie, 

dna.dep.Camelia Margareta Bogdănici, dl.dep. Bonis Istvan, dl.dep.Petru 

Movilă, dna dep.Elena Ramona Reuer şi  dl.dep.Nicolae Bănicioiu, fiind 

absent dl.dep.Iulian Dumitru Popescu . 

În zilele de 12 şi 13.10.2016 la lucrările comisiei au participat      

17 deputaţi după cum urmează : dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. 

Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia Roşca, dna.dep.Neviser Zaharcu, 

dna.dep.Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu 

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

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
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Graţiela Leocadia Gavrilescu , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie, 

dna.dep.Camelia Margareta Bogdănici, dl.dep. Bonis Istvan, dl.dep.Petru 

Movilă, dna dep.Elena Ramona Reuer , dl.dep.Nicolae Bănicioiu şi 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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