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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 17 - 19  aprilie  2018 

 

 

În perioada 17 - 19 aprilie 2018,  Comisia pentru sănătate şi familie 
şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping pe anul 2017 (R5/2018) – sesizare în comun cu Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, precum 
şi cu comisiile similare ale Senatului.  

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului   ( PLx 376/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii ( Plx 346/2017). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile ( Plx 328/2017). 
 

 
Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 

2017 (R5/2018) a fost trimis spre dezbatere pe fond comisiei noastre, 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, 
precum şi comisiilor similare ale Senatului. 

Raportul de activitate pe anul 2017 cuprinde date şi informaţii 
despre: programul de dezvoltare instituţională; programul de educaţie, 
informare şi prevenire; programul de testare doping; programul de analiză 



doping; programul de cercetare ştiinţifică; programul de prevenire şi 
combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante; programul 
de cooperare internaţională, perspective şi analiza  S.W.O.T. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să prezinte Camerelor reunite ale Parlamentului, raportul 
comun asupra activităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping din anul 2017 . 

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului  ( PLx 376/2017) 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 unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 
Propunerea legislativă pentru completarea art.271 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 346/2017) a fost 
trimisă spre dezbatere pe fond comisiei noastre . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile ( Plx 328/2017) a fost trimisă 
spre dezbatere pe fond comisiei noastre . 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 17 aprilie 2018  au absentat : domnul Corneliu Florin 
Buicu - preşedinte , domnul Vasile Florin Stamatian – vicepreşedinte, 
doamna Cristina Elena Dinu - secretar , doamna Georgeta Carmen 
Holban. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  în locul domnului Tudor Rareş Pop a participat la 
lucrări doamna Cristina Iurişniţi (grup parlamentar USR). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi:Emanuel 
Dumitru Ungureanu şi Lucreţia Roşca  – vicepreşedinţi,  Levente Vass – 
secretar, Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş , Tudor Ciuhodaru , 
Maricela Cobuz , Bianca Miruna Gavriliţă, Graţiela Leocadia Gavrilescu , 
Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru Movilă  şi Sebastian Valentin 
Radu. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 
(18) în ziua de 18 aprilie 2018  au absentat : domnul Corneliu Florin 
Buicu - preşedinte , doamna Georgeta Carmen Holban şi domnul Tudor 
Rareş Pop . 

 
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: 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 , 
Bianca Miruna Gavriliţă, Graţiela Leocadia Gavrilescu , Antoaneta 
Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru Movilă  şi Sebastian Valentin Radu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 19 aprilie 2018  au absentat : domnul Corneliu Florin 
Buicu - preşedinte , domnul Tudor Ciuhodaru şi domnul Tudor Rareş 
Pop. 

 
Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Vasile 

Florin Stamatian , Emanuel Dumitru Ungureanu şi Lucreţia Roşca  – 
vicepreşedinţi,  Cristina Elena Dinu şi Levente Vass – secretari, Liviu 
Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş ,  Maricela Cobuz , Bianca Miruna 
Gavriliţă, Georgeta Carmen Holban ,Graţiela Leocadia Gavrilescu , 
Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu, Petru Movilă  şi Sebastian Valentin 
Radu. 

 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Dr. Lucreţia ROŞCA 
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