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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 27 şi 29  noiembrie  2018 

 

 

În zilele de 27 şi 29 noiembrie 2018,  Comisia pentru sănătate şi 
familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 550/2018) – 
sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii ( Plx 276/2018). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii  ( Plx 606/2018). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 
unele măsuri în domeniul expertizării în securitate şi sănătate 
ocupaţională  (  PLx 642/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială. 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii( Plx 278/2018) . 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 490/2018) – 
sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice  ( PLx 657/2018). 



8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 
( PLx 661/2018). 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe ( PLx 686/2018). 
 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap ( PLx 550/2018) a fost trimis spre dezbatere pe fond  atât 
comisiei noastre cât şi  Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat şi 
transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 
în cadrul acestei comisii. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.234 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 276/2018) a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise 
prezentate în anexă. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( Plx 606/2018) a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond comisiei noastre. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi  respingerea iniţiativei legislative. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comisiei. 
 

Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul 
expertizării în securitate şi sănătate ocupaţională  (  PLx 642/2018) a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond  atât comisiei noastre cât şi  Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii( Plx 278/2018) a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond   comisiei noastre . 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap ( Plx 490/2018) a fost trimisă spre dezbatere pe 
fond  atât comisiei noastre cât şi  Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  ( PLx 657/2018) a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice ( PLx 661/2018) a fost trimis comisiei 
pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe ( PLx 686/2018) a 
fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de 
competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi  Comisiei 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 
au hotărât, cu unanimitate de voturi , avizarea favorabilă a  proiectului de 
lege. 
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În zilele de 27 şi 29 noiembrie 2018 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 , Tudor Ciuhodaru , Maricela Cobuz , 
Graţiela Leocadia Gavrilescu,  Bianca Miruna Gavriliţă , Georgeta 
Carmen Holban , Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu, Petru Movilă , 
Tudor Rareş Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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