Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr.4c-8 / 95 / 21 martie 2018

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 13 – 15 martie 2018

În perioada 13 – 15 martie 2018, Comisia pentru sănătate şi
familie şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1.
Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene ( PLx 52/2018).
2.
Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru
modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înfiinţarea
mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi ( Plx 1/2018).
3.
Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a
Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
( PLx 4/2018).
4.
Audieri privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr.185/2017
privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene ( PLx
52/2018) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind

de competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei
pentru buget, finanţe şi bănci.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât,
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu
amendamentele admise redate în Anexă.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului
Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr
8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi ( Plx 1/2018) a fost trimisă comisiei
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât,
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu
amendamentele admise redate în Anexă.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor ( PLx 4/2018) a fost
trimisă comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie
au hotărât, cu unanimitate de voturi , avizarea favorabilă a propunerii
legislative.
În ziua de 13 martie 2018 au avut loc audieri privind aplicarea
dispoziţiilor Legii nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de
sănătate la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor din România,
Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din
România, Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
precum şi alte personalităţi ale lumii medicale româneşti, care şi-au
exprimat opiniile asupra implementării legii.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie
(18) în zilele de 13 şi 14 martie 2018 au absentat domnul Vasile Florin
Stamatian – vicepreşedinte şi domnul Petru Movilă .
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu
Florin Buicu - preşedinte , Emanuel Dumitru Ungureanu şi Lucreţia
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Roşca – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari,
Liviu Ioan Balint , Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru, Maricela
Cobuz , Bianca Miruna Gavriliţă, Graţiela Leocadia Gavrilescu ,
Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu, Tudor Rareş
Pop şi Sebastian Valentin Radu.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie
(18) în ziua de 15 martie 2018 au absentat domnul Tudor Ciuhodaru şi
domnul Petru Movilă .
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu
Florin Buicu - preşedinte , Vasile Florin Stamatian , Emanuel Dumitru
Ungureanu şi Lucreţia Roşca – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu şi
Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint , Viorica Cherecheş ,
Maricela Cobuz , Graţiela Leocadia Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,
Georgeta Carmen Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu, Tudor
Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu.

PREŞEDINTE,
Conf.dr. Florin BUICU
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