
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr.4c-8 /  3  / 10   ianuarie 2017 
 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 4 şi 5 ianuarie 2017 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi-au desfăşurat lucrările în 

ziua de 04.01.2017  având următoarea ordine zi: 

1. Audierea, în vederea avizării, a domnului prof.dr.Florian Dorel 

Bodog, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, de către 

dl.dep.conf.dr.Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor.  

În urma audierii, cele două comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, acordarea unui aviz favorabil pentru domnul prof.dr.Florian Dorel 

Bodog, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii având în vedere 

următoarele: 

- prezentarea curriculum-ului vitae prin care se evidenţiază 

pregătirea medicală, precum şi experienţa managerială dovedită prin 

activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de sănătate publică; 

- asumarea programului de guvernare pentru perioada 2017 – 

2020, a strategiei Ministerului Sănătăţii pentru aceeaşi perioadă, precum 



şi a răspunsurilor pertinente la întrebările adresate de membrii celor două 

comisii. 

 

În ziua de 5.01.2017,  Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi  dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale ( PLx 

509/2016). 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 

2016. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La lucrările comisiei au participat   17 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep.Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep. Sebastian 

Valentin Radu, dna dep.Georgeta Carmen Holban, dl.dep.Tudor 

Ciuhodaru, dna dep. Bianca Miruna Gavriliţă, dl.dep.Nicolae Bănicioiu, , 

dna dep.Cristina Elena Dinu , dl.dep.Vasile Florin Stamatian , dna.dep. 

Viorica Cherecheş , dna dep. Antoaneta Ioniţă, dl.dep. Pavel Popescu , 

dl.dep. Emanuel Dumitru Ungureanu, dna dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, dl.dep. Levente Vass, dl.dep. Petru Movilă, dl.dep. Liviu Ioan 

Balint , fiind absenţi dna dep.Maricela Cobuz şi dl.dep. Tudor Rareş Pop. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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