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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de  28 și 29  noiembrie 2017 

 

În zilele de  28 și 29 noiembrie 2017,  Comisia pentru sănătate şi 

familie şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbateri asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, aflată în procedură de reexaminare, ca 
urmare a cererii Preşedintelui României (PLx.29/2017) – sesizare în comun 
cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind transmiterea 
unei supafeţe de teren din domenul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, 
pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional 
de Urgenţă Braşov (PLx.476/2017). 

3. Dezbaterea  şi avizarea  proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017 (PLx.483/2017) – comun cu comisia similară 
a Senatului. 

4. Studiu individual. 
 

Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare 
a cererii Preşedintelui României (PLx.29/2017) a fost trimisă spre dezbatere 
atât comisiei noastre cât şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
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Proiectul de Lege privind transmiterea unei supafeţe de teren din 
domenul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 
Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Braşov (PLx.476/2017) a fost trimis spre avizare comisiei noastre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2017 (PLx.483/2017), a fost trimis spre avizare atât comisiei noastre cât şi 
Comisiei pentru sănătate publică a Senatului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
La punctul ultimul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a 
comisiei. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 28 noiembrie 2017 au absentat: doamnele deputat Viorica 
Cherecheş şi Maricela Cobuz.  

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

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în ziua de 29 noiembrie 2017 au absentat: doamnele deputat Viorica 
Cherecheş, Maricela Cobuz şi Antoneta Ioniţă. 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
Conf.dr. Florin BUICU 
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