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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 13 şi 15  noiembrie  2018 

 

 

În zilele de 13 şi 15 noiembrie 2018,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii  pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sănătăţii  ( PLx 45/2017/2018) – sesizare în 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului ( Plx 554/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale ( Plx 556/2018) . 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor 
dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice      
( PLx 613/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal ( Plx 651/2018). 

6. Întâlnire cu reprezentanţii Global TB Caucus pe tema 
reducerii şi eliminării epidemiei de tuberculoză. 
 
 

Reexaminarea Legii  pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii ( PLx 45/2017/2018) a fost trimisă 
comisiei noastre şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în vederea 
reexaminării , ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.355 din 23 
mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.652 din 
26 iulie 2018 prin care se constată neconstituţionalitatea legii.  



În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea legii şi transmiterea 
acestei soluţii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi urmând ca 
raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 
acestei comisii. 

 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ( Plx 554/2018) a 
fost trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

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

 
 
Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la 

consultaţii prenatale ( Plx 556/2018) a fost trimisă 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 majoritate de voturi , avizarea favorabilă a  iniţiativei 
legislative. 

 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în 
domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice  ( PLx 613/2018) a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci . 

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

 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( Plx 651/2018) a fost trimisă 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu majoritate de voturi , avizarea favorabilă a  propunerii 
legislative. 
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În ziua de 13 noiembrie 2018 a avut loc o întâlnire a membrilor 
Comisiei pentru sănătate şi familie cu reprezentanţii Global TB Caucus 
pe tema reducerii şi eliminării epidemiei de tuberculoză. 

În urma întâlnirii s-a discutat formarea unui nou grup parlamentar 
la nivel mondial, care să ceară un răspuns eficace la epidemia de TBC, în 
colaborare cu organizaţii precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 
Fondul Global, Parteneriatul Stop TB şi cu organizaţile                       
non-guvernamentale din întreaga lume, depăşind graniţe politice şi 
georgrafice, pentru a obţine angajamentul ţărilor noastre şi nu numai, de a 
pune capăt epidemiei de tuberculoză în decursul unei singure generaţii. 

 
 
În zilele de 13 şi 15 noiembrie 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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