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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 6 – 8  noiembrie  2018 

 

 

În perioada 6 - 8 noiembrie 2018,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă        
( PLx 534/2018). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2018 pentru 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării 
şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în 
vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 
sănătate a populaţiei ( PLx 535/2018) – sesizare în comun cu Comisia 
pentru învăţământ şi Comisia pentru apărare. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din 
România ( PLx 568/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( PLx 563/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate   ( PLx 
574/2018) . 



6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii ( PLx 540/2018) – sesizare în comun cu Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială. 
 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare 
prin centrele de permanenţă ( PLx 534/2018) a fost trimis spre dezbatere 
pe fond  comisiei noastre . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, 
terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei ( PLx 535/2018) a 
fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei  noastre cât şi Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  şi Comisiei pentru apărare, 
ordine publică, siguranţă naţională. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat şi 
transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport  şi Comisiei pentru apărare, ordine publică, siguranţă naţională, 
urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 
în cadrul acestor comisii. 

 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din 

Legea nr.229 / 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Fizioterapeuţilor din România ( PLx 568/2018) a fost trimis 
spre dezbatere pe fond  comisiei  noastre.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 
se regăsesc în raportul comisiei. 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
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creşterea copiilor ( PLx 563/2018) a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială. 

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

 
Proiectul de Lege privind gestionarea siturilor potenţial 

contaminate şi a celor contaminate  ( PLx 574/2018) a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 

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

 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 540/2018) a fost 
trimis spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre  cât şi Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, în 
şedinţă comună, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie şi membrii 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente admise şi respinse. Acestea se regăsesc în raportul 
comun întocmit de cele două comisii. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 6 noiembrie 2018  au absentat doamna deputat Cristina 
Elena Dinu – secretar,  domnul deputat Petru Movilă şi domnul deputat 
Tudor Rareş Pop . 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Vasile Florin Stamatian, Emanuel Dumitru 
Ungureanu şi Lucreţia Roşca  – vicepreşedinţi,  Levente Vass – secretar, 
Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru , Maricela 
Cobuz ,  Graţiela Leocadia Gavrilescu, Bianca Miruna Gavriliţă , 
Georgeta Carmen Holban , Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu  şi 
Sebastian Valentin Radu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în zilele de 7 şi 8 noiembrie 2018  au absentat doamna deputat 
Cristina Elena Dinu – secretar şi  domnul deputat Petru Movilă .   
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Vasile Florin Stamatian, Emanuel Dumitru 
Ungureanu şi Lucreţia Roşca  – vicepreşedinţi,  Levente Vass – secretar, 
Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru , Maricela 
Cobuz ,  Graţiela Leocadia Gavrilescu, Bianca Miruna Gavriliţă , 
Georgeta Carmen Holban , Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu , Tudor 
Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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