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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele 10 şi 12 noiembrie  2015 

 

 

În zilele de 10 şi 12 noiembrie 2015 Comisia pentru sănătate şi 

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

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  ( PLx 737/2015). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 

vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 

sănătate a populaţiei ( PLx 627/2015 ) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

reproducerea umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase ( PLx 761/2015). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun ( PLx 399/2011). 

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

modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( PLx 287/2015). 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au procedat la 

dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe ( PLx 737/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Senatul  a  adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 26 octombrie 

2015. 

În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două Comisii, 

acestea au propus Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu 

amendamente a proiectului de lege, redate în anexele care fac parte 

integrantă din prezentul raport. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 
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vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 

sănătate a populaţiei ( PLx 627/2015 ). 

Senatul , în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 28 septembrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au  avizat favorabil proiectul de lege. 

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

cu unanimitate  de voturi  , înaintarea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege cu amendamentele admise şi respinse redate în anexă. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

cu unanimitate  de voturi  , continuarea dezbaterilor pentru săptămâna 

următoare. 

 

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

dezbaterea şi avizarea asupra proiectului de Lege privind controlul asupra 

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

( PLx 761/2015). 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege. 

 

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

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

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( PLx 399/2011). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 

2011. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

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

cu unanimitate  de voturi  , Plenului Camerei Deputaţilor un raport de 

adoptare a proiectului de Lege cu amendamentele admise şi respinse 

redate în anexă. 

 

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

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

nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun ( PLx 287/2015). 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil cu 

amendamente. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege privind 

modificarea  Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun întrucât prezentul proiect de Lege a 

rămas fără obiect, prin reformularea textelor  în raportul                     

nr.4c-8/375/13 noiembrie 2015 la proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor de tutun (PLx. 399/2011). 

 

În ziua de 12 noiembrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 



 5

La lucrările comisiei au participat   18 deputaţi după cum urmează : 

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

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu,  dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Iulian 

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

dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu,  dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis Istvan   , 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie , dl.dep.Petru Movilă , fiind absent  

dl.dep.Nicolae Bănicioiu. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
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