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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,  
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
Bucureşti, 29 iunie 2017 
Nr. 4c-9/222/2015 

                                 COMISIA PENTRU SĂNĂTATE  
                                 ȘI FAMILIE  
                                 Bucureşti, 29 iunie 2017 
                                   Nr. 4c-8/308 

 
RAPORT COMUN 

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) 

 
 1. În baza prevederilor art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 627 din 30 
septembrie 2015, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru sănătate şi familie au primit spre dezbatere, în 
procedură de urgenţă, în fond, proiectul 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. 
 

Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, precum și Punctul de vedere favorabil al Guvernului cu nr.478/MRP/03.02.2017. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare ”Cantacuzino”, instituţie publică de 
importanţă strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea Institutului Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”, care se desfiinţează. 
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 
 3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţe separate. 

Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 13 octombrie 2015.  
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai Comisiei.  
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Răzvan Vulcănescu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi domnul Constantin Enăchioiu - director în cadrul Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului 
de lege în forma prezentată de Senat. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 20 octombrie 2015.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitat domnul Tudor Prisecaru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

adoptarea proiectului de lege cu un amendament admis. 
 
Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 10 noiembrie 2015.  
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai Comisiei.  
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Răzvan Vulcănescu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi domnul Constantin Rânea - director în cadrul Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a propus, cu unanimitate de voturilor, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise și respinse. 
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Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 9 februarie 2016.  
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai Comisiei.  
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Răzvan Vulcănescu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi domnul Constantin Enăchioiu - director în cadrul Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a propus, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat, cu amendamente respinse. 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de lege în şedinţele din data de 30 mai și 13 iunie 2017.  
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca 

invitaţi: domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, domnul Cristian Grasu - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Sănătății, domnul Valentin Iliescu - consilier, Ministerul Cercetării și Inovării. Din partea Institutului Naţional de Cercetare 
”Cantacuzino” au participat: domnul Francisc Csobor - director tehnic, doamna Aurora Sălăgeanu - președinte al Consiliului Științific, 
doamna Cerasela Dragomirescu - șef serviciu, doamna Anda Băicuș - șef laborator.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 15 voturi pentru și 5 abțineri, adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 27 iunie 2017. 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 membri. 
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitat doamna Corina Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a propus, cu 17 voturi pentru și 2 abțineri, adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată de Senat. 
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 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din data de 28 septembrie 2015.  
  
 5. În urma dezbaterii, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 
Senat. 
   
 
 
 
       PREŞEDINTE                                         PREŞEDINTE 
                          Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                                     Conf. dr. Corneliu-Florin BUICU 
 
 
 
 
       SECRETAR                  SECRETAR 
                                 Mihaela HUNCĂ                                                                                         Dr.VASS Levente 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Consilier parlamentar              Consilier parlamentar 
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