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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 14 – 16  martie  2017 

 

 

În perioada 14 - 16 martie 2017,  Comisia pentru sănătate şi familie  

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor 

din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat ( Plx 174/2016) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie şi amenajarea 

teritoriului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea articolului 12 din Legea farmaciei 

nr.266/2008  ( Plx 336/2016) . 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au procedat la dezbateri,  în fond, asupra proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 



domeniul sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi 

întocmirea unui raport preliminar . 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi 

şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat ( Plx 

174/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie şi 

amenajarea teritoriului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin care 

se propune respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

Comisiei pentru sănătate şi familie, cu majoritate de voturi.  

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea articolului 12 din Legea farmaciei 

nr.266/2008  ( Plx 336/2016). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă, în şedinţa din 6 septembrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative  . 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 14 martie 2017 a absentat domnul deputat Tudor 

Ciuhodaru .  

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  în locul domnului deputat Nicolae Bănicioiu a 

participat la lucrări domnul deputat Costel Lupaşcu (grup parlamentar 

PSD), iar în locul doamnei deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu a 

participat la lucrări domnul deputat Ion Cupă (grup parlamentar ALDE). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 

Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca, Sebastian Valentin Radu şi 

Emanuel Dumitru Ungureanu – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi 

Levente Vass – secretari, Georgeta Carmen Holban, Bianca Miruna 

Gavriliţă, Maricela Cobuz ,   Viorica Cherecheş , Antoaneta Ioniţă, Vasile 

Florin Stamatian , Pavel Popescu , Petru Movilă, Liviu Ioan Balint  şi 

Tudor Rareş Pop. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 15 martie 2017 au absentat domnul deputat Tudor 

Ciuhodaru şi domnul deputat Nicolae Bănicioiu .  

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 

Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca, Sebastian Valentin Radu şi 

Emanuel Dumitru Ungureanu – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi 

Levente Vass – secretari, Georgeta Carmen Holban, Bianca Miruna 

Gavriliţă, Maricela Cobuz ,   Viorica Cherecheş , Antoaneta Ioniţă, Vasile 

Florin Stamatian , Pavel Popescu , Graţiela Leocadia Gavrilescu , Petru 

Movilă, Liviu Ioan Balint  şi Tudor Rareş Pop. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 16 martie 2017 au absentat domnul deputat Tudor 

Ciuhodaru , domnul deputat Emanuel Dumitru Ungureanu şi domnul 

deputat Tudor Rareş Pop.  

 3



Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 

Florin Buicu - preşedinte, Lucreţia Roşca şi Sebastian Valentin Radu  – 

vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Georgeta 

Carmen Holban, Bianca Miruna Gavriliţă, Nicolae Bănicioiu , Maricela 

Cobuz ,   Viorica Cherecheş , Antoaneta Ioniţă, Vasile Florin Stamatian , 

Pavel Popescu , Graţiela Leocadia Gavrilescu , Petru Movilă, Liviu Ioan 

Balint  . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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