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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 5 – 7 iunie  2018 

 

În perioada 5 – 7 iunie 2018,  Comisia pentru sănătate şi familie  
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative privind 
decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi 
embriotransfer  (  Plx 850/2015). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri ( Plx 246/2018) – sesizare în comun cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 
completarea art.5 al Ordonanţei de Guvern nr.70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local ( Plx 
247/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 

4. Masa rotundă cu tema „Fibrilaţia Atrială – Prioritate în 
Sănătate” . 

 
 
Propunerea legislativă privind decontarea serviciilor medicale 

pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer (  Plx 850/2015) 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 completarea Legii 143/2000 privind 

prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri ( Plx 
246/2018) a fost trimisă spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre  cât 
şi  Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
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În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prin care 
se propune respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 
comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
 
Propunerea legislativă privind completarea art.5 al Ordonanţei de 

Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 
interes judeţean şi local ( Plx 247/2018) a fost trimisă spre dezbatere pe 
fond  atât comisiei noastre  cât şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin care 
se propune respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 
comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 
regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
 
 
În ziua de 5 iunie 2018 a avut loc dezbaterea tip masă rotundă cu 

tema „Fibrilaţia Atrială – Prioritate în Sănătate”  la care au participat 
reprezentanţi de la cel mai înalt nivel al societăţii şi instituţiilor medicale 
din România (Ministerul Sănătăţii, Comisia pentru Sănătate şi Familie din 
Camera Deputaţilor, Comisia pentru Sănătate Publică din Senat, 
Societatea Română de Cardiologie, Societatea de Neurologie din 
România, Societatea Naţională de Medicina Familiei), precum şi 
reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media. 

Peste 60.000 de AVC-uri survin în fiecare an în România. 
Statisticile internaţionale menţionează că aproximativ 20% dintre acestea 
apar din cauza fibrilaţiei atriale, fiind şi cele mai severe. Peste 8.000 de 
români mor în fiecare an din cauza unui astfel de AVC iar aproape 3.000 
supravieţuiesc şi se confruntă cu dizabilităţi neurologice. Mare parte din 
aceste decese pot fi prevenite prin politici consistente de management al 
pacienţilor şi acces la tratament eficient.  

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 5 iunie 2018  au absentat domnul Emanuel Dumitru 
Ungureanu - vicepreşedinte şi domnul Tudor Ciuhodaru. 

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

 
În zilele de 6 şi 7 iunie 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 ,  
Graţiela Leocadia Gavrilescu, Bianca Miruna Gavriliţă , Georgeta 
Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru Movilă ,  Tudor 
Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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