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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 24 - 26  martie  2015 

 

 

În zilele de 24 şi 26 martie 2015 Comisia pentru sănătate şi familie  

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

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

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

sănătăţii ( PLx 200/2015). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2014 pentru 

aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în 

proprietatea Ministerului Afacerilor Interne ( PLx 14/2015) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru transporturi. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind 

salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului 

public de asistenţă socială în anul 2015 (PLx 21/2015) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
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completările ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă. 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea articolului 68 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011     ( Plx 

68/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2014 privind 

realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a 

Drepturilor Omului , Moldovan şi alţii împotriva României nr.1 din 5 

iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 

( PLx 238/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind 

cimitirele , crematoriile umane şi serviciile funerare ( Plx 245/2015). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2015 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.271/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie ( PLx 248/2015). 

 

La  primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

200/2015). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 4 martie 2015. 

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

cu majoritate  de voturi ( 1 abţinere ) , adoptarea proiectului de Lege 

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

domeniul sănătăţii, cu amendamente, admise şi respinse, redate în anexele 

care fac parte integrantă din raport. 
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La  punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor 

măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului 

Afacerilor Interne ( PLx 14/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

transporturi. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 5 februarie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci , precum şi Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru transporturi a înaintat un raport preliminar de 

adoptare în forma Senatului. 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor 

măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului 

Afacerilor Interne în forma prezentată de Senat. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea 

personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de 

asistenţă socială în anul 2015 (PLx 21/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , precum şi  Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci  au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă a înaintat un raport preliminar de adoptare 

în forma prezentată de Senat, cu un amendament respins. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La  punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă. 

În ziua de 9 decembrie 2014, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea propunerii legislative în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie 2013. 

Comisia juridică,  Comisia pentru administraţie publică, Comisia 

pentru buget , precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse au avizat 

negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

suplimentar preliminar de respingere a propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât , cu majoritate 

de voturi, respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare . 

 

La  punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 

articolului 68 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 68/2015). 

Potrivit expunerii de motive, prin intervenţiile legislative 

preconizate se doreşte introducerea în trunchiul comun al planurilor de 
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învăţământ a disciplinei „alimentaţia sănătoasă”, care poate contribui la 

diminuarea numărului cazurilor de îmbolnăviri la copii datorate unei 

alimentaţii incorecte. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

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

cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

La  punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente 

ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului , Moldovan 

şi alţii împotriva României nr.1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii 

împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 ( PLx 238/2015). 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11 martie 2015. 

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

cu majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La  punctul şapte al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele , 

crematoriile umane şi serviciile funerare ( Plx 245/2015). 

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, întrucât 

Legea nr.102/2014 privind cimitirele , crematoriile umane şi serviciile 

funerare a intrat în vigoare la data de 9 octombrie 2014. Ca urmare, 

intervenţia legislativă prin care se propune intrarea în vigoare a legii la 

data de 1 octombrie 2015 este fără obiect. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 11 martie 

2015. 

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

cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La  punctul opt al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2015 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.271/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ( PLx 

248/2015). 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11 martie 2015. 

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

cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar , dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna 

dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, 

Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu,  dna dep.Camelia Margareta 

Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă   , dl.dep. Bonis Istvan   , dl.dep.Vicenţiu 

Mircea Irimie   , fiind absenţi dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna 

dep.Elena Ramona Uioreanu şi  dl.dep.Nicolae Bănicioiu  . 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
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