
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr.4c-8 /327/ 4 septembrie  2017 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 28-31 august  2017 

 

La lucrările comisiei în zilele de 28, 29 și  31 august 2017 sunt 
prezenţi 18 deputaţi, iar în ziua de 30 august  2017 sunt prezenţi 17 deputaţi 
din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 
preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 
de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap   
(PLx.561/2009). 

2. Proiect de Lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor 
biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană 
(PLx.695/2010) 

3. Proiect de Lege privind suplimentele alimentare 
(PLx.468/2012). 

4. Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical 
(PLx.462/2013). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (PLx 249/2014). 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
articolului 58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 45/2015). 

7. Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de 
către unităţile medicale publice (PLx.457/2015). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din 
Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.85 din 02 februarie 2015 (Plx.763/2015). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.266/2008 privind modul în care funcţionează farmaciile şi cum se vând 
medicamentele (Plx.804/2015). 
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10. Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale 
pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer (Plx.850/2015). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 
al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (Plx.164/2016). 

12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale 
şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (Plx.171/2016). 

13. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului Naţional de 
Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din România – INSPUR (Plx.351/2016). 

14. Proiect 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). 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 din 
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap (PLx.463/2016). 

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.464/2016). 

17. Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a 
tuberculozei ( Plx.470/2016). 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun 
(PLx.531/2016). 

19. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (PLx.43/2017). 

20. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.45/2017). 

21. Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de 
prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down (PLx.60/2017). 

22. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx.61/2017). 

23. Proiect de Lege pentru completarea art. 58 din  Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap (PLx.81/2017). 

24. Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate 
(PLx.92/2017). 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a comisiei, 
în vederea informării şi formulării unor opinii personale, precum şi a unor 
eventuale amendamente. 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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