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La lucrările comisiei în ziua 5 septembrie 2017 sunt prezenți 16 
deputați, iar în zilele de 6 și 7 septembrie  2017 sunt prezenți 15 deputați 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, ordinea de zi 
având ca unic punct dezbateri generale asupra propunerii legislative privind 
măsurile de prevenire şi control a tuberculozei (Plx.470/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prevenirea şi controlul 
tuberculozei în rândul populaţiei şi acordarea unor drepturi şi servicii 
facultative pacienţilor cu tuberculoză, în vederea diminuării cazurilor de 
tuberculoză în România, precum şi reducerea semnificativă a riscului de 
infectare la care este supusă populaţia sănătoasă prin contactul cu persoanele 
infectate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. 
Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale au avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a înaintat un punct de 
vedere asupra propunerii legislative, iniţiat de Asociaţia pentru Sprijinirea 
Pacienţilor cu Tuberculoză Multidrog Rezistenţă şi Fundaţia Romanian 
Angel Appeal. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 
voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 
 

În ziua de miercuri, 6 septembrie 2017, membrii comisiei participă la 
întâlnirea cu pacienţi şi reprezentanţi ai ONG-urilor implicaţi activ în 
demersurile privind promovarea măsurilor cu caracter legislativ privind 
combaterea și tratarea tuberculozei. 
 

PREŞEDINTE, 
Conf.dr. Florin BUICU 
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