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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 12 şi 13 septembrie  2018 

 

 

În zilele de 12 şi 13 septembrie 2018,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute 
de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ( Plx 
170/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea 
activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 416/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru 
modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale ( PLx 435/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi 
combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad 
mare de risc ( PLx 436/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice ( Plx 441/2018). 

6. Dezbateri cu tema “Impactul abordării multidisciplinare în 
cancerul de cap şi gât: informare, depistare precoce, conduită 
terapeutică”. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 
înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi ( Plx 170/2018) a fost trimisă spre dezbatere pe 
fond  atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  adoptarea propunerii legislative cu amendamente, 
care se regăsesc în  anexa ce face parte integrantă din raportul comun . 

 
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii      
( PLx 416/2018) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu majoritate de voturi , avizarea favorabilă a  iniţiativei 
legislative. 

 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea 
art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale        
( PLx 435/2018) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu unanimitate de voturi , avizarea favorabilă a  proiectului de 
lege. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc ( PLx 436/2018) a fost trimis 
comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 
Comisiei juridice , de disciplină şi imunităţi. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu unanimitate de voturi , avizarea favorabilă  a  proiectului de 
lege. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 

28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice    
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( Plx 441/2018 ) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru munccă şi protecţie socială. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu unanimitate de voturi , avizarea favorabilă  a  iniţiativei 
legislative. 

 
În ziua de 13 septembrie 2018 membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor au participat la masa rotundă cu tema 
“Impactul abordării multidisciplinare în cancerul de cap şi gât: informare, 
depistare precoce, conduită terapeutică” , organizată de către Societatea 
Română de Patologie Oncologică a Capului şi Gâtului,  cu sprijinul 
Merck Romania . 

În cadrul acestei întâlniri s-a dezbătut necesitatea unor acţiuni de 
informare şi educaţie medicală continuă adresate medicilor specialişti, 
depistarea în stadiile incipiente, precum şi necesitatea unei abordări 
multidisciplinare a acestui tip de cancer.   

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 12 septembrie 2018  au absentat domnul Emanuel Dumitru 
Ungureanu – vicepreşedinte, doamna Georgeta Carmen Holban şi 
Antoaneta Ioniţă . 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Vasile Florin Stamatian şi Lucreţia Roşca  – 
vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu  şi Levente Vass – secretari, Liviu 
Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru , Maricela Cobuz , 
Graţiela Leocadia Gavrilescu,  Bianca Miruna Gavriliţă , Costel Lupaşcu, 
Petru Movilă ,  Tudor Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 13 septembrie 2018  au absentat domnul Emanuel Dumitru 
Ungureanu – vicepreşedinte şi doamna Georgeta Carmen Holban . 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Vasile Florin Stamatian şi Lucreţia Roşca  – 
vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu  şi Levente Vass – secretari, Liviu 
Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru , Maricela Cobuz , 
Graţiela Leocadia Gavrilescu,  Bianca Miruna Gavriliţă , Antoaneta 
Ioniţă , Costel Lupaşcu, Petru Movilă ,  Tudor Rareş Pop şi Sebastian 
Valentin Radu. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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