
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 /331 /  28  septembrie 2016 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 20 – 22  septembrie  2016 

 

 

În perioada 20 - 22 septembrie  2016,  Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice   

( PLx 457/2015) . 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 

biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din 

România ( Plx 289/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială . 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie ( PLx 327/2016). 

 

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

şi familie au procedat la  dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale 

publice ( PLx 457/2015). 



Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 9 iunie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi 

chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 

Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România ( Plx 289/2016) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 13 iunie 2016. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil , iar 

Comisia pentru învăţământ a avizat favorabil cu un amendament. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind completarea art.23 din 

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie    

( PLx 327/2016). 

Senatul a  adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 septembrie 

2016. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi care sunt sesizate în fond. 

 

 

La lucrările comisiei au participat   16 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dna.dep.Neviser Zaharcu, dna.dep.Camelia Khraibani, 

dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Cristian Horia, 

dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu , 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie, dna.dep.Camelia Margareta Bogdănici, 

dl.dep. Bonis Istvan, dl.dep.Petru Movilă, dna dep.Elena Ramona Reuer 

şi  dl.dep.Nicolae Bănicioiu, fiind absent dl.dep.Iulian Dumitru Popescu . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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