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S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din perioada  5 -7  decembrie  2017 

 

 

În perioada 5 – 7 decembrie 2017,  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 
(PLx.249/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea 
marketingului înlocuitorilor laptelui matern (PLx.234/2017) – comun cu 
Comisia pentru industrii şi servicii. 

3. Dezbateri, în fond, asupra Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii farmaciei nr.266/2008, aflată în procedură de 
reexaminare, ca urmare a cererii Preşedintelui României 
(PLx.804/2015/2016). 

4. Dezbateri asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, aflată în procedură de reexaminare, ca 
urmare a cererii Preşedintelui României (PLx.29/2017) – sesizare în comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii 
de medic veterinar (PLx.450/2017) – sesizare în comun  cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

6. Studiu individual. 
 

 



Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (PLx 249/2014) a fost trimis spre dezbatere pe 
fond  comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a 
Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor 
laptelui matern (PLx 234/2017) a fost trimis spre dezbatere pe fond atât 
comisiei noastre cât şi  Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Comisia pentru industrii şi servicii a înaintat un raport preliminar de 
adoptare a proiectului în forma înaintată de Senat.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma înaintată  de 
către Senat. 

 
 
Legea pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, 

aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii Preşedintelui 
României (PLx 804/2015/2016) a fost trimisă spre dezbatere pe fond 
comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 
Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare 
a cererii Preşedintelui României (PLx 29/2017) a fost trimisă spre dezbatere 
atât comisiei noastre cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Au fost audiaţi distinşi reprezentanţi ai lumii medicale şi universitare 
româneşti care şi-au expus punctul de vedere asupra Legii supusă 
reexaminării. 
 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 
pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar (PLx 
450/2017) a fost trimis spre dezbatere atât comisiei noastre cât şi Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de 
către membrii celor două comisii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (15 
voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 2 abţineri), să supună plenului Camerei 
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Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de Lege  cu 
amendamentele admise şi amendamentele respinse redate în anexele care fac 
parte integrantă din raport comun. 

 
În ziua de 7 decembrie 2017, 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. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 5 decembrie 2017 au absentat  doamna Lucreţia Roşca – 
vicepreşedinte şi domnul Tudor Ciuhodaru. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Graţiela Leocadia 
Gavrilescu a participat la lucrări domnul deputat Mihai Niţă (grup 
parlamentar ALDE). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu Florin 
Buicu - preşedinte , Vasile Florin Stamatian şi Emanuel Dumitru Ungureanu   
– vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu Ioan 
Balint ,  Viorica Cherecheş ,   Maricela Cobuz , Gavriliţă Bianca Miruna, 
Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă ,  
Tudor Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 6 decembrie 2017 au absentat  doamna Lucreţia Roşca – 
vicepreşedinte , domnul Tudor Ciuhodaru, doamna Graţiela Leocadia 
Gavrilescu şi domnul Tudor Rareş Pop . 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în locul doamnei deputat Viorica Cherecheş a 
participat la lucrări doamna deputat Tudoriţa Lungu (grup parlamentar 
PNL), iar în locul domnului deputat Vasile Florin Stamatian – vicepreşedinte 
a participat la lucrări domnul deputat Florin Roman (grup parlamentar PNL). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu Florin 
Buicu - preşedinte ,  Emanuel Dumitru Ungureanu   – vicepreşedinte, 
Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,    
Maricela Cobuz , Gavriliţă Bianca Miruna, Georgeta Carmen Holban, 
Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă  şi Sebastian Valentin 
Radu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 7 decembrie 2017 au absentat  doamna Lucreţia Roşca şi 
domnul Vasile Florin Stamatian – vicepreşedinţi , domnul Tudor Ciuhodaru, 
doamna Graţiela Leocadia Gavrilescu şi domnul Tudor Rareş Pop . 
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu Florin 
Buicu - preşedinte ,  Emanuel Dumitru Ungureanu   – vicepreşedinte, 
Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,    Viorica 
Cherecheş , Maricela Cobuz , Gavriliţă Bianca Miruna, Georgeta Carmen 
Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă  şi Sebastian 
Valentin Radu. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.dr. Florin BUICU 
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