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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 15  şi 17  martie  2016 

 

 

În zilele de 15 şi 17 martie 2016 Comisia pentru sănătate şi familie    

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Management în Sănătate ( Plx 11/2016) - sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică. 

2. 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. 

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

modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 620/2015) . 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

activitatea de prevenţie în sănătate ( Plx 4/2016). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate 

pensionarilor pentru transportul intern şi pentru completarea art.23 din 



Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( PLx 61/2016). 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în 

Sănătate ( Plx 11/2016) - sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul doi 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. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 

2013. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ proiectul 

de lege. 

În urma discuţiilor pe amendamente care au avut loc, membrii 

comisiei au hotărât,  continuarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a 

comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 
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din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

620/2015). 

În şedinţa din 15 februarie 2016, Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport . 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 septembrie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, precum şi  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi au  avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi , adoptarea proiectului de lege cu amendamentele 

admise şi respinse prezentate în anexa ce însoţeşte raportul. 

 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind activitatea de 

prevenţie în sănătate ( Plx 4/2016). 

Comisia juridică , de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil 

iniţiativa legislativă. 

Dna dep.Alina Gorghiu, dna dep.Lucia Varga, dl.dep.Eugen 

Nicolăescu şi dl.dep.Horia Cristian au depus o serie de amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (11 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă), respingerea 

propunerii legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.1 din 

Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 

transportul intern şi pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 

61/2016). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi ( 1 abţinere ), avizarea favorabilă a proiectului de 

lege, în forma prezentată de Senat. 

Avizul urmează a fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 15 martie 2016 au absentat dl.dep.Nicolae Bănicioiu, 

dl.dep.Călin Potor  (grup parlamentar PSD), dl.dep. Bonis Istvan (grup 

parlamentar UDMR) şi dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu (grup 

parlamentar ALDE). 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în locul dl.dep.Călin Potor  (grup parlamentar 

PSD) a participat dl.dep. Petre Daea,  iar în locul dnei.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu (grup parlamentar ALDE) a participat 

dna.dep.Steluţa-Gustica Cătăniciu. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi:            

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.Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Cristian Horia , 

dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , 
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dl.dep.Petru Movilă , dna dep.Elena Ramona Reuer şi dl.dep.Vicenţiu 

Mircea Irimie.  

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 17 martie 2016 au absentat dl.dep.Nicolae Bănicioiu,  

dl.dep. Bonis Istvan (grup parlamentar UDMR) şi dl.dep.Petru Movilă 

(neafiliat). 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi:             

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.Călin Potor, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu , dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, 

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

Margareta Bogdănici , dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna 

dep.Elena Ramona Reuer şi dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie.  

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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