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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 22 - 25  mai  2017 

 

În perioada 22 - 25 mai 2017,  Comisia pentru sănătate şi familie  
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
asigurarea calităţii în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind 
asistenţa medicală comunitară ( PLx 170/2017) – sesizare în comun cu 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

4. Masă rotundă cu tema “Schemele de acces facilitat , soluţie 
sustenabilă pentru acces la terapii inovatoare”- miercuri,  24 mai 2017, 
ora 9,30 , sala Avram Iancu – organizată de Comisia pentru sănătate 
publică din Senat .  

 
 
În ziua de 22 mai 2017 Comisia pentru sănătate şi familie şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi-au desfăşurat lucrările în 
şedinţă comună având ca obiect proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 
29/2017) .  

În cadrul şedinţei comune, membrii celor două comisii au dezbătut 
amendamentele depuse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege , cu amendamente 
admise şi respinse, prezentate în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr.2, care 
fac parte integrantă din raportul comun. 
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În ziua de 23 mai 2017 dezbaterile au început cu proiectul de Lege 
privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016), care a 
fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În cadrul şedinţei, membrii comisiei au dezbătut amendamentele 
depuse. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 

 
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară ( PLx 
170/2017) a fost trimis spre dezbatere,  pe fond , atât comisiei noastre cât 
şi  Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

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. 

 
 
  În ziua de miercuri, 24 mai 2017, membrii comisiei au participat 

la masa rotundă cu tema “Schemele de acces facilitat  - soluţie sustenabilă 
pentru acces la terapii inovatoare” organizată de Comisia pentru sănătate 
publică din Senat. 

În cursul evenimentului au fost analizate posibilităţile de adaptare 
şi implementare a acestor scheme în România printr-un dialog tehnic, 
extrem de aplicat, între principalii factori de specialitate şi expertiză, 
inclusiv Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Finanţe, Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, membrii ai Comisiilor Parlamentare de 
Specialitate, reprezentanţi ai mediului academic medical şi ai mediului de 
afaceri. Au fost prezentate de asemenea registrele electronice utilizate în 
Italia în cadrul acestor scheme financiare, precum şi rapoartele financiare 
ce pot fi generate prin utilizarea sistemul informatic. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 22 mai 2017 a absentat  doamna Graţiela Leocadia 
Gavrilescu .  

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

 
În ziua de 23 mai 2017 şi-au înregistrat prezenţa la lucrări 

următorii deputaţi: Corneliu Florin Buicu - preşedinte, Emanuel Dumitru 
Ungureanu , Lucreţia Roşca şi Vasile Florin Stamatian – vicepreşedinţi, 
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Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,  
Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru, Maricela Cobuz , Graţiela 
Leocadia Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen 
Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , 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 24 mai 2017 a absentat   domnul Tudor Rareş Pop . 
 
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 

Florin Buicu - preşedinte, Emanuel Dumitru Ungureanu , Lucreţia Roşca 
şi Vasile Florin Stamatian – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi 
Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor 
Ciuhodaru, Maricela Cobuz , Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca 
Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel 
Lupaşcu , Petru Movilă , Pavel Popescu şi  Sebastian Valentin Radu  . 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 25 mai 2017 au absentat  domnul Tudor Ciuhodaru şi 
domnul Tudor Rareş Pop . 

 
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 

Florin Buicu - preşedinte, Emanuel Dumitru Ungureanu , Lucreţia Roşca 
şi Vasile Florin Stamatian – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi 
Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , 
Maricela Cobuz , Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  
Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru 
Movilă , Pavel Popescu şi  Sebastian Valentin Radu  . 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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