
 
PROCES-VERBAL 

al şedinţei Comisiei  pentru sănătate şi familie  
din ziua de 9.09.1997 

 
 

   La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie sunt prezenţi  13 deputaţi, fiind absenţi 
motivat 2 deputaţi dr. Opriş Remus (Grupul Parlamentar al PNTCD-Civic-Ecologist)  şi dr. Cândea Vasile 
(Grupul Parlamentar al (Grupul Parlamentar al PDSR). 
  La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie participă ca invitaţi: 
  Domnul dr. Drăgulescu  - Ministerul Sănătăţii . 
  Domnul Birtalan   Ministerul Turismului. 
  Domnul Neagu director general - buget - Ministerul Sănătăţii. 
  Doamna dr. Visarion director general - resurse umane - Ministerul Sănătăţii . 
  Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie sunt conduse  de dl dr. Ion Berciu, preşedintele 
comisiei. 
  Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat cu 13 voturi   pentru următoarea ordine de zi: 
  1. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege   pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. 
  2. Discutarea şi avizarea proiectului  de Lege   pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. 
  3. Discutarea pe marginea raportului proiectului de Lege privind asistenţa balneo-climatice  
în România şi asistenţa balneară medicală. 
  Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat cu 13 voturi   pentru hotărârea privind avizarea 
favorabilă cu unele amendamente a proiectului de lege   pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 
privind rectificarea bugetului de stat  pe anul 1997.  Amendamentele admise sunt redate în avizul înaintat de 
comisie. 
  De asemenea Comisia pentru sănătate şi familie a votat în unanimitate adoptarea proiectului 
de Lege   pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 1997 în forma prezentată. 
  Comisia pentru sănătate şi familie a audiat punctul de vedere al Ministerului Turismului 
asupra raportului proiectului de Lege privind asistenţa balneo-climatice în România şi asistenţa balneară 
medicală depus de către comisie la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
 
 

P R E S E D I N T E,  
Dep.dr.Ion Berciu 

 


