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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din ziua de 31 martie  2016 

 

 

În ziua de 31 martie 2016 Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a 

desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Audieri privind intervenția prespitalicească și spitalicească 

din seara zilei de 30 octombrie 2015 ca urmare a incendiului de la Clubul 

Colectiv. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice ( Plx 75/2016). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice (PLx. 86/2016). 

 

 

Audierile privind intervenția prespitalicească și spitalicească din 

seara zilei de 30 octombrie 2015 ca urmare a incendiului de la Clubul 

Colectiv, au fost amânate la solicitarea Departamentului pentru Situații de 

Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Motivul amânării îl 
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constituie întâlnirea care va avea loc în cursul săptămânii viitoare, dintre  

Primul-ministru, domnul Dacian Cioloș și reprezentanții Departamentului 

pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență în care vor fi clarificate unele aspecte privind intervenția acestor 

structuri la incidentul mai sus menționat. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al 

art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice      

( Plx. 75/2016). 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 7 martie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu un 

amendament admis. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PLx. 

86/2016). 

Senatul a  adoptat  iniţiativa legislativă în şedinţa din 14 martie 

2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

 

La lucrările comisiei au participat   17 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. 
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Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Călin Potor, 

dl.dep. Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Grigore 

Crăciunescu, dna dep.Elena Ramona Reuer, dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu , dl.dep.Iulian Dumitru Popescu , dna dep.Camelia Margareta 

Bogdănici, dl.dep. Bonis Istvan, dl.dep.Petru Movilă, fiind absenţi  

dl.dep.Nicolae Bănicioiu şi dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie. 
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