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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de  23 şi 24 aprilie  2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 23 și 24 aprilie 2019 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 20 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară (PLx.362/2018), 

sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului. 

2. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe 

anul 2018 (R6/2019 ). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membriii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.8 

alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind 

asistenţa medicală comunitară (PLx.362/2018), sesizare în comun cu 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017, în scopul 

introducerii în categoria profesională a persoanelor care pot acorda 

asistenţă medicală comunitară și a medicilor de medicină de familie în 

localităţile din Munţii Apuseni şi în cele din Rezervaţia Biosferei „Delta 

Dunării”, având în vedere gradul de izolare ridicat al locuitorilor din 

aceste comune, care nu au posibilitatea să se deplaseze în alte localităţi, în 
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special în sezonul rece, pentru a obţine servicii medicale de asistenţă 

medicală primară. 

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

Lege în şedinţa din 4 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art.76 alin. 

(2) din Constituţia României, republicată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi 

bărbaţi și Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale au avizat favorabil proiectul de Lege. 

În cadrul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin care se 

propune adoptarea, cu amendamente, a iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente 

admise. Amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 

două comisii. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri asupra Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 

pe anul 2018 (R6/2019), sesizare în cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, precum şi cu comisiile 

similare ale Senatului. 

Raportul de activitate pe anul 2018 cuprinde date şi informaţii 

despre: programul de dezvoltare instituţională; programul de educaţie, 

informare şi prevenire; programul de testare doping; programul de analiză 

doping; programul de cercetare ştiinţifică; programul de prevenire şi 

combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante; programul 

de cooperare internaţională, perspective şi analiza  S.W.O.T. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, să prezinte Camerelor reunite ale Parlamentului, raportul comun 

asupra activităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping din anul 2018 . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


