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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 8 şi 9  octombrie 2019 

 

În zilele de 8 şi 9 octombrie 2019,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru 
aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 
de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 
2018 ( PLx 398/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2019 ( PLx 400/2019). 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi a contului general anual 
al datoriei publice aferente anului 2018 ( PLx 398/2019) a fost trimis 
Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisiei 
pentru sănătate publică a Senatului pentru avizare, dezbaterea fondului 
fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei 
Deputaţilor şi Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă 
de capital a Senatului . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Guvern. 

 
 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 ( PLx 
400/2019) a fost trimis Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisiei pentru sănătate publică a Senatului pentru 
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avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Guvern. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în zilele de 8 şi 9 octombrie 2019 a absentat domnul deputat 
Emanuel Dumitru Ungureanu – vicepreşedinte .  

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