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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din ziua de 17  decembrie 2015 

 

 

În ziua de 17 decembrie 2015 Comisia pentru sănătate şi familie    

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor 

măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative ( PLx 863/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor 

măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat României a unui 

aflux masiv de imigranţi ( PLx 866/2015). 

 

 

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

şi familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru 

stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative ( PLx 863/2015). 

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

cu unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2015 pentru 

stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat 

României a unui aflux masiv de imigranţi ( PLx 866/2015). 

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

cu unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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 
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