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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 22  şi 24  septembrie  2015 

 

 

În zilele de 22 şi 24 septembrie 2015 Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii    

(PL-x 249/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2015 privind 

aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a 

Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii       

( PLx 475/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern  ( PLx 

734/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru industrii. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice   

( PLx 457/2015). 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului            



nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 425/2014) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget. 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 249/2014). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 

aprilie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport  au avizat negativ proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative . Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2015 privind aprobarea 

susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale 

ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii  ( PLx 475/2015) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 iunie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport 

preliminar de adoptare, în forma prezentată de Senat. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi  , întocmirea unui raport comun de adoptare a 

proiectului de lege , în forma prezentată de Senat, cu un amendament 

respins , redat în anexa la raport.  

 

La punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reglementarea 

marketingului substituenţilor de lapte matern  ( PLx 734/2011) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru industrii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

propunerea legislativă în şedinţa din 28 noiembrie  2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru 

muncă, precum şi Comisia pentru agricultură au avizat favorabil iniţiativa 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii a înaintat o serie de propuneri. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi , întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

propunerii legislative cu amendamente ce va fi înaintat Comisiei pentru 

industrii. 

 

La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unităţile medicale publice ( PLx 457/2015). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iunie 

2015. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Dl.dep.Florin Buicu a înaintat o serie de amedamente. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii ( PLx 425/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 

septembrie 2014. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi , întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege cu amendamente , ce va fi înaintat Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

 

În ziua de 24 septembrie 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. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, , dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna 

dep. Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Iulian 

Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, 

dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , dna dep.Elena 
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Ramona Uioreanu, dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu , dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis Istvan   , 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie   , dl.dep.Petru Movilă , fiind absent   

dl.dep.Nicolae Bănicioiu. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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