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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 29 – 31  ianuarie 2018 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi-au desfăşurat lucrările în 
ziua de 29.01.2018  având următoarea ordine zi: 

1. Audierea, în vederea avizării, a doamnei Sorina Pintea, candidat 
la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, de către domnul 
conf.dr.Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor.  

În urma audierii, cele două comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, acordarea unui aviz favorabil pentru doamna Sorina Pintea, 
candidat la funcţia de ministru al sănătăţii având în vedere următoarele: 

- prezentarea curriculum-ului vitae prin care se evidenţiază 
experienţa managerială dovedită prin activitatea desfăşurată în cadrul 
sistemului de sănătate publică; 

- asumarea programului de guvernare pentru perioada 2018 – 
2020, a strategiei Ministerului Sănătăţii pentru aceeaşi perioadă, precum 
şi a răspunsurilor pertinente la întrebările adresate de membrii celor două 
comisii. 

 

În zilele de 30 şi 31 ianuarie 2018,  Comisia pentru sănătate şi 
familie şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. 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 – reexaminare la cererea 
Preşedintelui României ( PLx 627/2015/2017). 



2. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 
"Cantacuzino " în vedere realizării Planului naţional de intervenţie pentru 
prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi 
pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic 
general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului 
Sănătăţii ( Plx 529/2017). 

 

Legea 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 , aflată în procedură de 
reexaminare, ca urmare a cererii Preşedintelui României ( PLx 
627/2015/2017) a fost trimisă spre dezbatere pe fond  atât comisiei 
noastre, cât şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino " 
în vedere realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea 
îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi 
încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general 
instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului 
Sănătăţii ( Plx 529/2017) a fost trimisă spre dezbatere pe fond  atât 
comisiei noastre, cât şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 
(18) în ziua de 29 ianuarie 2018 a absentat  Levente Vass – secretar. 

Conform prevederilor art.52 alin.(6) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  în locul doamnei deputat Graţiela Leocadia 
Gavrilescu a participat la lucrări domnul deputat Mihai Niţă (grup 
parlamentar ALDE). 

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   – 
secretar, Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş ,  Tudor Ciuhodaru , 
Maricela Cobuz , Bianca Miruna Gavriliţă, Georgeta Carmen Holban, 
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Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă ,  Tudor Rareş Pop şi 
Sebastian Valentin Radu. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(18) în zilele de 30 şi 31 ianuarie 2018 a absentat  doamna Graţiela 
Leocadia Gavrilescu. 

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 – secretari, Liviu Ioan Balint ,  Viorica Cherecheş ,  Tudor 
Ciuhodaru , Maricela Cobuz , Bianca Miruna Gavriliţă, Georgeta Carmen 
Holban, Antoaneta Ioniţă, Costel Lupaşcu , Petru Movilă ,  Tudor Rareş 
Pop şi Sebastian Valentin Radu. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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