
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                           Nr.4c-8 / 186 / 10   aprilie  2017 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 4 – 6 aprilie 2017 

 

În perioada 4 – 6 aprilie 2017,  Comisia pentru sănătate şi familie  
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Proiectul 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. 

2. Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare  (PLx 
468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

3. Proiectul de Lege privind medicina şcolară (PLx 347/2015) 
– sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

4. Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea 
ne.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Medicale(PLx 146/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 
exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul 
liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene (PLx 
166/2017). 

 

Dezbaterile au început cu proiectul 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) , care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, 
cât şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

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

 
 



Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare  (PLx 468/2012) 
a fost trimis spre dezbatere,  pe fond , atât comisiei noastre, cât şi 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea Ministerului 
Sănătăţii de amânare a proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară. 
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

 
Proiectul de Lege privind medicina şcolară (PLx 347/2015) a fost 

trimis spre dezbatere,  pe fond , atât comisiei noastre, cât şi Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
propunerii legislative, ce urmează a fi înaintat Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale (PLx 
146/2016) a fost trimis spre dezbatere,  pe fond , Comisiei pentru sănătate 
şi familie, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
propunerii legislative, ce urmează a fi înaintat Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

 
 
Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 

exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul 
liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene (PLx 166/2017) 
a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 
 
În ziua de 6 aprilie 2017, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 
distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 
asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 
următoare. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 
(19) în ziua de 4 aprilie 2017 a absentat domnul deputat Tudor Rareş Pop.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca , Vasile Florin Stamatian şi 
Emanuel Dumitru Ungureanu – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi 
Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint , Nicolae Bănicioiu , Viorica 
Cherecheş , Tudor Ciuhodaru, Maricela Cobuz , Graţiela Leocadia 
Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, 
Antoaneta Ioniţă, Petru Movilă , Pavel Popescu  şi Sebastian Valentin 
Radu  . 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 5 aprilie 2017 a absentat domnul deputat Tudor 
Ciuhodaru.  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca , Vasile Florin Stamatian şi 
Emanuel Dumitru Ungureanu – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi 
Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint , Nicolae Bănicioiu , Viorica 
Cherecheş , Maricela Cobuz , Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca 
Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Petru 
Movilă , Tudor Rareş Pop , Pavel Popescu  şi Sebastian Valentin Radu  . 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de  6 aprilie 2017 au absentat domnul deputat Corneliu Florin 
Buicu - preşedinte, doamna deputat Lucreţia Roşca - vicepreşedinte, 
doamna deputat Cristina Elena Dinu - secretar, domnul deputat Nicolae 
Bănicioiu , domnul deputat Tudor Ciuhodaru, doamna deputat Maricela 
Cobuz, doamna deputat Bianca Miruna Gavriliţă, doamna deputat 
Georgeta Carmen Holban şi domnul deputat Sebastian Valentin Radu. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Vasile 
Florin Stamatian şi Emanuel Dumitru Ungureanu – vicepreşedinţi,  
Levente Vass – secretar, Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Graţiela 
Leocadia Gavrilescu , Antoaneta Ioniţă, Petru Movilă , Tudor Rareş Pop , 
Pavel Popescu  . 

 
 
 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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