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SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 martie 2019
În perioada 12 - 14 martie 2019, Comisia pentru sănătate şi familie
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi:
1.
Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul
echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,
potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza
judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu ( PLx 751/2018)
– sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională .
2.
Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară ( PLx 362/2018) –
sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului.
3.
Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
alăptarea în spaţii publice ( PLx 257/2018) – sesizare în comun cu
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.
Propunerea legislativă privind preluarea personalului angajat cu
pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în
acordarea primului-ajutor calificat , potrivit legii, aflate în finanţarea
autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara,
Maramureş, Mureş şi Sibiu ( PLx 751/2018) a fost trimisă spre dezbatere
pe fond atât comisiei noastre cât şi Comisiei pentru administraţie publică
şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională .
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 completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală
comunitară ( PLx 362/2018) a fost trimis spre dezbatere pe fond atât
comisiei noastre cât şi Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului.
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 privind alăptarea în spaţii publice ( PLx
257/2018) a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre cât şi
Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.
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.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie
(18) în ziua de 12 martie 2019 au absentat domnul deputat Tudor
Ciuhodaru şi domnul deputat Tudor Rareş Pop .
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, Petru
Movilă şi Sebastian Valentin Radu.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie
(18) în zilele de 13 şi 14 martie 2019 a absentat domnul deputat Tudor
Rareş Pop .
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 şi Sebastian Valentin Radu.
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