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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 29 – 31  ianuarie 2018 

 

La lucrările comisiei în zilele de 29, 30 și 31 ianuarie 2018 sunt 

prezenți 17 deputați  din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitat domnul Răzvan 

Vulcănescu, vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

 

În ziua de luni, 29 ianuarie 2018, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului şi-au desfăşurat lucrările, în ședință comună având pe ordinea zi 

ca unic punct audierea, în vederea avizării, a doamnei Sorina Pintea, 

candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, de către 

dl.dep.conf.dr.Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor.  

În urma audierii, cele două comisii  hotărăsc, cu majoritate de 

voturi (19 voturi pentru, 5 împotrivă și 3 abțineri), acordarea unui aviz 

favorabil pentru doamna Sorina Pintea, candidat la funcţia de ministru al 

sănătăţii având în vedere următoarele: 

- prezentarea curriculum-ului vitae prin care se evidenţiază 

experienţa managerială dovedită prin activitatea desfăşurată în cadrul 

sistemului de sănătate publică; 

- asumarea programului de guvernare pentru perioada 2018 – 

2020, a strategiei Ministerului Sănătăţii pentru aceeaşi perioadă, precum 

şi a răspunsurilor pertinente la întrebările adresate de membrii celor două 

comisii. 
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În zilele de 30 şi 31 ianuarie 2018,  Comisia pentru sănătate şi 

familie şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-

dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale 

ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei – reexaminare la cererea 

Preşedintelui României (PLx.627/2015/2017). 

2. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 

"Cantacuzino " în vedere realizării Planului naţional de intervenţie pentru 

prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi 

pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic 

general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului 

Sănătăţii (Plx.529/2017). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor 

esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, aflată în procedură 

de reexaminare, ca urmare a cererii Preşedintelui României 

(PLx.627/2015/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 

Domnul deputat Florin  Buicu, președintele comisiei, informează 

că Legea are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului Naţional de 

Cercetare ”Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă strategică, în 

subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Inovare, 

prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”, care se desfiinţează. 

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

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015,  în 

ședința din data de 21 noiembrie 2017. 

Prin cererea formulată, Președintele României solicită 

reexaminarea legii trimisă spre promulgare având în vedere  că prin art.9 

al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 din data de 25 

septembrie 2017, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2015 a fost 

abrogată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 
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"Cantacuzino " în vedere realizării Planului naţional de intervenţie pentru 

prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi 

pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic 

general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului 

Sănătăţii (Plx.529/2017), sesizare în comun cu Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea O.U.G. 

nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino în vederea 

realizării Planului național de intervenției pentru prevenirea îmbolnăvirii 

în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea 

prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor  aflate în 

coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.268/2013. 

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

legislativă în ședința din data de 27 noiembrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat negativ propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


