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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 16, 17 şi 19  noiembrie  2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

În ziua de 16 noiembrie 2015 Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi-au 

desfăşurat în şedinţă comună cu următoarea ordine zi: 

1. Audierea, în vederea avizării, a domnului Patriciu Andrei 

Achimaş – Cadariu, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, de către dl.dep.Florin 

Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor.  

Domnul preşedinte Florin Buicu l-a invitat pe domnul Patriciu 

Andrei Achimaş – Cadariu, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii să 

facă o scurtă prezentare a activităţii profesionale desfăşurate până în 

prezent şi propunerile domniei sale pentru activitatea viitoare a 

Ministerului Sănătăţii. 

Domnul ministru desemnat Patriciu Andrei Achimaş – Cadariu a 

prezentat succint activitatea şi competenţele profesionale ale domniei 

sale, precum şi principalele obiective propuse în Programul de guvernare 



pe domeniul sănătate şi a  răspuns întrebărilor adresate de către membrii 

Comisiilor reunite. 

În urma audierii, comisiile au avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi ( 1 abţinere) ,  candidatura domnului  Patriciu Andrei Achimaş – 

Cadariu la funcţia de ministru al sănătăţii având în vedere următoarele: 

- prezentarea curriculum vitae care evidenţiază pregătirea 

medicală, experienţa medicală din ţară şi străinătate, precum şi experienţa 

managerială dovedită prin activitatea desfăşurată; 

- asumarea programului de guvernare, a strategiei Ministerului 

Sănătăţii pentru perioada 2014-2020 şi a răspunsurilor pertinente la 

întrebările adresate pe parcursul şedinţei de audieri. 

 

În zilele de 17 şi 19 noiembrie 2015, Comisia pentru sănătate şi 

familie şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 

fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr  .FLORIN BUICU 
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