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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 23 şi  24 mai 2018 

 

În zilele de 23 şi 24 mai 2018,  Comisia pentru sănătate şi familie 
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi ( Plx 30/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială. 

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

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

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor ( PLx 288/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind finanţarea 
activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor 
subordonate ( PLx 293/2018). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice ( Plx 309/2018). 

 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ( Plx 30/2018) a fost trimis 
spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială. 
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În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială prin care se propune adoptarea 
cu amendamente a iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 
comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Amendamentele se regăsesc în 
anexa la raportul comun . 

 
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. 

 
 
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. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 

din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ( PLx 288/2018) a fost 
trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. 

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

 
Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate ( PLx 293/2018) a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi. 

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

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( Plx 309/2018) a 
fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu majoritate de voturi , avizarea favorabilă a  propunerii 
legislativă. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 23 mai 2018  a absentat doamna Bianca Miruna Gavriliţă. 
Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  în locul domnului Corneliu Florin Buicu - 
preşedinte a participat la lucrări doamna Cristina Ileana Dumitrache (grup 
parlamentar PSD). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: 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 ,  
Graţiela Leocadia Gavrilescu , Georgeta Carmen Holban, Antoaneta 
Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru Movilă ,  Tudor Rareş Pop şi Sebastian 
Valentin Radu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 24 mai 2018  a absentat  doamna Bianca Miruna Gavriliţă. 
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 ,  Graţiela Leocadia Gavrilescu , Georgeta 
Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru Movilă ,  Tudor 
Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Dr. Lucreţia ROŞCA 
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