
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr.4c-8 /383 / 7 noiembrie 2016 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 1 – 3 noiembrie  2016 

 

 

În perioada 1 – 3 noiembrie 2016,  Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 

serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016)  - sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

2.  Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

452/2016). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 464/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget. 

4.  Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

asigurarea calităţii în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016). 



5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate ( Plx 

175/2016). 

6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 458/2016) . 

7. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 881/2015). 

8. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 463/2016 ) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă. 

9. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind măsurile 

de prevenire şi control a tuberculozei ( Plx 470/2016). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov ( PLx 

355/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi 

 2



completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

452/2016). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

464/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din            

11 octombrie 2016. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind asigurarea calităţii 

în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 

octombrie 2016. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 
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La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în sănătate ( Plx 175/2016). 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 aprilie 

2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru afaceri europene a avizat negativ propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.230 

alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

458/2016) . 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 

octombrie 2016. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 881/2015). 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul opt al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
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completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 463/2016 ) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind măsurile de 

prevenire şi control a tuberculozei ( Plx 470/2016). 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La lucrările comisiei au participat  17 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dna.dep.Neviser Zaharcu, dna.dep.Camelia Khraibani, 

dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Iulian Dumitru 

Popescu , dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie, dna.dep.Camelia Margareta 

Bogdănici, dl.dep. Bonis Istvan, dl.dep.Petru Movilă, dna dep.Elena 

Ramona Reuer ,  dl.dep.Nicolae Bănicioiu  şi dl.dep.Cristian Horia . 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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