
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/562 / 15 noiembrie 2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 12 - 15 noiembrie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 12.11.2007 între orele 16,00 – 18,00 , în ziua de 

13.11.2007 între orele 14,00 – 18,30, în ziua de 14.11.2007 între 

orele 9,00 – 15,00 şi în ziua de 15.11.2007 între orele 9,00 – 12,30 

având următoarea ordine de zi:  

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind medicina şcolară  (PLx 504/2007) . 

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea 

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

sănătăţii (PLx 427/2007). 
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Original
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3. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii privind reforma în domeniul sănătăţii 

nr.95/2006 (Plx 207/2007). 

4. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 241/2007). 

5. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea 

pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 242/2007). 

6. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 

alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 316/2007). 

7. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  (Plx 470/2007). 

8. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi 

completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 516/2007). 

9. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  (PLx 610/2007). 
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10. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx 619/2007). 

11. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 

art.213 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 668/2007). 

12. Dezbaterea proiectului de Lege pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar ( PLx 

600/2007). 

13. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2007 privind importul în 

România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, 

ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări 

terţe ( PLX 743/2007). 

14. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor (PLx 737/2007). 

15. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2007 privind 

unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de 

sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal (PLx 

734/2007). 
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16. Diverse. 

17. Studiu individual. 

 

 
Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  au fost deschise 

de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi comisia procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

medicina şcolară ( PLx 504/2007) adoptat de către Senat în şedinţa 

din 20 iunie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal referitor la medicina şcolară al cărei scop îl 

constituie promovarea sănătăţii în unităţile de învăţământ, 

prevenirea îmbolnăvirilor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi 

educaţia pentru sănătate. Activităţile de medicină şcolară se vor 

desfăşura prin cabinetele medicale din unităţile de învăţământ şi 

sunt gratuite pentru beneficiari. 

În urma discuţiilor care au urmat s-au desprins următoarele 

principale aspecte: 

- În ultimii ani reţeaua de medicină şcolară a suferit un 

veritabil proces de destructurare, această specialitate devenind 

„cenuşăreasa” medicinii româneşti astfel încât , la momentul 
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actual, se manifestă reale dificultăţi în acordarea asistenţei 

medicale pentru preşcolari, elevi şi studenţi. În cele mai multe 

dintre unităţile de învăţământ din România, nu numai în mediul 

rural, se observă cu uşurinţă lipsa cabinetului medical sau, acolo 

unde există, lipsa dotărilor necesare, a condiţiilor de funcţionare 

sau/şi a personalului medical, lipsa continuităţii activităţii 

cabinetelor, precum şi nerespectarea baremului de medicamente pe 

care trebuie să le deţină un cabinet de medicină şcolară şi care nu 

este necorelat cu nevoile reale. 

- De asemenea, se constată faptul că informaţiile 

medicale despre preşcolari, elevi şi studenţi nu se transmit într-un 

mod eficient medicilor de familie, fapt care influenţează negativ 

inclusiv Programele de sănătate în care este cuprinsă şi populaţia 

de vârstă preşcolară şi şcolară. 

- În prezent, cadrul legal privind organizarea şi 

funcţionarea asistenţei medicale preventive din colectivităţile de 

copii preşcolari şi studenţi este reglementată de art.33 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; aceasta se 

asigură prin cabinetele medicale organizate conform legii în unităţi 

de învăţământ preşcolar, şcolar sau universitar, publice sau private, 

sau prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, fiind 

finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice , în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
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nr.529/2002 privind finanţarea unităţilor sanitare şi a instituţiilor 

din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice . 

Având în vedere cele constatate, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu 13 voturi pentru şi un vot împotrivă, să 

propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea  proiectului de 

Lege privind medicina şcolară ( PLx 504/2007). 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 427/2007), adoptat de 

către Senat în şedinţa din 30 mai 2007, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Având în vedere că iniţiativele legislative care figurează la 

punctele 2 – 11 din ordinea de zi au un obiect comun de 

reglementare , respectiv modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, în conformitate cu prevederile art.67 

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca toate 

aceste iniţiative să fie dezbătute concomitent, pentru buna corelare 

a soluţiilor legislative adoptate şi să facă obiectul unui singur 

raport. 
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După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei insuficienţa resurselor financiare pentru destinaţiile 

stabilite determină consecinţe medicale şi sociale grave, prin 

întreruperea medicaţiei specifice, agravarea situaţiei clinice a 

pacienţilor şi chiar decesul acestora. 

Această situaţie impune măsuri urgente pentru asigurarea 

accesului cât mai facil la tratamente necesare, acoperite prin 

programele naţionale de sănătate şi pentru garantarea continuităţii 

acestor tratamente, în condiţiile în care în cadrul programelor 

naţionale de sănătate sunt tratate bolile cu cel mai mare impact 

asupra sănătăţii populaţiei atât din punct de vedere al gravităţii, cât 

şi al numărului de persoane afectate. 

Pentru a preveni apariţia unor disfuncţionalităţi în derularea 

programelor naţionale de sănătate cauzată, în principal, de 

necesitatea introducerii de urgenţă a unor noi cazuri, precum şi de 

situaţii neprevăzute, în caz de dezastre, epidemii, catastrofe 

naturale, cu implicaţii majore asupra stării de sănătate a populaţiei, 

se impune ca la nivelul Ministerului Sănătăţii Publice să existe o 

sumă de rezervă nerepartizată, care să poată fi  utilizată imediat. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii privind reforma în domeniul sănătăţii nr.95/2006 (Plx 

207/2007), respinsă de către Senat, are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
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domeniul sănătăţii, în sensul cuprinderii în rândul asiguraţilor cu 

plata contribuţiei din alte surse, a elevilor şi studenţilor români 

care beneficiază de bursă de studii sau de altă formă de susţinere în 

afara graniţelor ţării, în perioada vacanţelor şcolare petrecute în 

România. 

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 

aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 241/2007) 

respinsă de Senat are ca obiect de reglementare completarea cu un 

nou alineat, alin.(71), a art.259 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul că persoanele neasigurate care, începând cu 1 

ianuarie 2007, plătesc cote pentru asigurările sociale de sănătate în 

primul trimestru al anului în curs, sunt scutite de plata datoriilor şi 

a penalităţilor aferente pentru cei 5 ani anteriori. 

Propunerea legislativă pentru completarea pct.i) al art.16 al 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

242/2007), respinsă de către Senat, are ca obiect de reglementare 

modificarea lit.i) a art.16 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul încadrării de personal de specialitate de asistenţă medicală 

cunoscător al limbii materne al minorităţilor naţionale în unităţile 

administrativ teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi 

naţionale au o pondere semnificativă. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.257 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

316/2007), respinsă de către Senat, are ca obiect de reglementare 

modificarea lit.e) şi f) de la alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel încât pensionarii să plătească numai 

contribuţia bănească lunară pentru asigurările de sănătate în cotă 

de 6,5 % asupra veniturilor din pensii care depăşesc suma de 9 

milioane lei, chiar dacă realizează şi venituri din cedarea folosinţei 

bunurilor, venituri din dividende şi dobânzi, precum şi venituri din 

drepturi de proprietate intelectuală. În acest fel s-ar aplica şi 

pensionarilor un tratament egal cu cel aplicat celorlalte categorii de 

persoane. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (Plx 

470/2007), respinsă de către Senat, are ca obiect de reglementare 

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

domeniul sănătăţii. Principalele aspecte noi e referă la : 

- aprobarea programelor naţionale de sănătate şi a 

subprogramelor prin hotărâre a Guvernului şi nu prin ordin al 

ministrului, cum este în prezent; 

- introducerea în cadrul programelor şi a subprogramelor 

de sănătate a unor maladii cu incidenţă crescută în rândul femeilor, 
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respectiv a bărbaţilor, precum: osteoporoza, cancerul de sân şi de 

col uterin şi cancerul de prostată; 

- gratuitate pentru testele imunologice şi pentru ecografii 

la gravide, în vederea depistării eventualelor malformaţii 

congenitale ale nou născuţilor. 

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 516/2007), 

respinsă de către Senat, are ca obiect de reglementare completarea 

art.383, 484 şi 565 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul că medicii, medicii dentişti şi farmaciştii să beneficieze de 

pensie de serviciu, în cuantumul prevăzut la art.82 din Legea 

nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx 

610/2007), respinsă de către Senat, are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, astfel încât refugiaţii ale căror drepturi compensatorii 

sunt prevăzute în Legea nr.189/2000, să poată beneficia de 

asigurare, fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate, indiferent 

dacă realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile 

băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii , cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx 619/2007), adoptată de către Senat, are 

ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, vizând abrogarea lit.f) de la alin.(2) al art.257 prin care 

se urmăreşte ca veniturile realizate din pensii să nu mai fie supuse 

contribuţiei lunare pentru asigurări sociale de sănătate, în cotă de 

6,5 %. 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.213 din Legea 

nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii       

( Plx 668/2007) , respinsă de către Senat, are ca obiect de 

reglementare completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un nou alineat, ca alin.(5), potrivit căruia, pentru a 

redobândi calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate, perioada de contribuţie să fie de numai 6 luni, astfel încât 

serviciile medicale să fie accesibile tuturor cetăţenilor, în vederea 

eliminării discriminării şi asigurării egalităţii de şanse în domeniul 

sănătăţii. 

Având în vedere volumul şi amploarea intervenţiilor 

legislative propuse asupra Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare, 
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Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor asupra acestor iniţiative legislative pentru 

viitoarea şedinţă a comisiei, pentru a permite cristalizarea opiniilor 

şi elaborarea de amendamente. 

 

La punctul 12 al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea proiectului de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în 

unităţile de învăţământ preuniversitar ( PLx 600/2007), adoptat de 

către Senat în şedinţa din 11 septembrie 2007, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională şi cu care este sesizată, în comun, cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , în calitate de coiniţiator la propunerii legislative, 

obezitatea reprezintă o problemă mondială, afectând în prezent 

sute de milioane de oameni, de pe toate continentele. 

Propunerea legislativă are ca obiect crearea cadrului 

legislativ pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, constând în interzicerea distribuirii, comercializării 

sau preparării alimentelor , de tip fast-food sau junk food, precum 

şi a promovării unor asemenea produse în incinta unităţilor de 

învăţământ. 

Greşelile alimentare reprezintă cert una dintre principalele 

cauze ale acestei explozii de suprapondere şi obezitate la copil şi 
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adolescent , alături de reducerea gradului activităţii fizice zilnice. 

Este binecunoscut rolul nefast jucat de alimentaţia hipercalorică, 

hiperlipidică, bogată în lipide trans şi glucide simple asupra stării 

de sănătate a populaţiei. Aportul caloric excesiv şi modificarea 

calităţii nutrienţilor consumaţi zilnic de către copii şi adolescenţi 

vor determina în timp modificări la nivelul compoziţiei 

organismului, modificări ce se vor reflecta asupra stării de 

sănătate, capacităţilor cognitive precum şi a performanţelor 

intelectuale ale acestora. 

Dezbaterile asupra  proiectului de Lege pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar ( PLx 600/2007)  

s-au situat la nivelul dezbaterilor generale şi vor fi reluate la 

viitoarea  şedinţă de comisie. 

 

La punctul 13 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a luat în dezbatere şi  avizare proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2007 privind importul în 

România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, 

ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări 

terţe ( PLX 743/2007), adoptat de Senat în şedinţa din 31 

octombrie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimul de 

import al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, 
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ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări 

terţe, pentru evitarea introducerii în ţară a unor produse cu impact 

negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor 

provenite din ţări terţe şi evitarea acumulării de deşeuri pe 

teritoriul ţării noastre. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, în unanimitate,  avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie 

a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de 

protecţie a plantelor din ţări terţe ( PLX 743/2007), în forma 

adoptată de Senat. 

 

La punctul 14 al ordinii de zi, comisia procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (PLx 

737/2007), adoptat de către Senat în şedinţa din 30 octombrie 

2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 

avându-se în vedere acordarea unor despăgubiri şi pentru 
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proprietarii care au suferit pagube colaterale , rezultate din 

măsurile întreprinse pentru combaterea epidemiei de gripă aviară. 

Prin proiect se propune ca plata acestor despăgubiri să se 

asigure de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 

Guvernului. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (PLx 737/2007), în forma 

adoptată de Senat. 

 

La punctul 15 al ordinii de zi, comisia procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2007 privind unele 

măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de 

sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal (PLx 

734/2007), adoptat de către Senat în şedinţa din 31 octombrie 

2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege care are ca obiect de reglementare unele 

măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de 

sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal. 
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Astfel, măsurile preconizate în proiectul de lege constau în 

amânarea aplicării, de la 1 ianuarie 2008 la 1 ianuarie 2009, a 

prevederilor art.259 alin.(3) şi ale art.260 alin.(1) lit.a) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 

şi completările ulterioare , referitoare la plata contribuţiei pentru 

veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din 

pensii prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi  în neacordarea de tichete 

de masă în anul 2008, personalului salariat din cadrul instituţiilor 

publice centrale şi locale, indiferent de sistemul de finanţare şi de 

subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri 

proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia 

instituţiilor finanţate integral din venituri proprii. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul 

asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul 

cheltuielilor de personal (PLx 734/2007), în forma înaintată de 

Senat. 

 

La punctul 16 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte 

probleme privind activitatea comisiei. 
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La punctul 17 al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative 

înregistrate la comisie. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), , 

dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , fiind absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) . 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


