
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr.4c-10 / 304 / 4 noiembrie  2019 
 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 22 – 24  octombrie 2019 

 

 

În zilele de 22, 23 şi 24 octombrie 2019,  Comisia pentru sănătate 
şi familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 34/2012 pentru 
stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 
pesticidelor pe teritoriul României ( PLx 456/2019). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului ( PLx 457/2019). 

3. Conferinţa Europeană - "Closing the gap" . 
 

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului  nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional 
de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul 
României ( PLx 456/2019) a fost trimis comisiei pentru avizare, 
dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ( PLx 
457/2019) a fost trimis comisiei pentru avizare, dezbaterea fondului fiind 
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de competenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 
În ziua de 22 octombrie 2019 a avut loc Conferinţa Europeană - 

"Closing the gap" la care au participat membri ai organizaţiei Think Pink 
Europe, ai Parlamentului României şi a Parlamentului European, factori 
de decizie, asociaţii de pacienţi şi reprezentanţi ai industriei farmaceutice. 
Deoarece luna octombrie este luna dedicată luptei împotriva cancerului 
de sân,  s-a propus demararea unui şir de acţiuni de conştientizare, prin 
elaborarea unui raport despre paşii pe care trebuie să îi parcurgă România 
pentru a se alinia recomandărilor europene. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în zilele de 22, 23 şi 24 octombrie 2019 a absentat doamna deputat 
Viorica Cherecheş. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Lucreţia Roşca, Vasile Florin Stamatian  şi 
Emanuel Dumitru Ungureanu – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu  şi 
Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,  Tamara – Dorina Ciofu,   
Maricela Cobuz , Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia 
Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, 
Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu, Petru Movilă , Sebastian Valentin 
Radu şi Tudor Rareş Pop. 
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