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În zilele de 28, 29, 30 şi 31 octombrie 2019,  Comisia pentru 
sănătate şi familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de 
zi: 

1. Aprobarea nominalizării domnului dep.Liviu Ioan Balint 
pentru funcţia de secretar al Comisiei pentru sănătate şi familie. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului ( PLx 609/2019). 

3. Audierea domnului conf.univ.dr.Victor Sebastian Costache , 
candidat pentru funcţia de ministru al sănătăţii . 

 
În deschiderea şedinţei dl.dep.conf.dr.Florin Buicu, preşedintele 

comisiei a informat pe cei prezenţi de Decizia comitetului liderilor 
grupurilor parlamentare, precum şi de propunerea Grupului Parlamentar 
PRO Europa de nominalizarea domnului deputat Liviu Ioan Balint pentru 
funcţia de secretar al comisiei. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, cu unanimitate de 
voturi, această propunere de completare a biroului comisiei. 

 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului     
( PLx 609/2019) a fost trimis spre dezbatere în fond comisiei noastre.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru sănătate şi familie au propus Plenului Camerei Deputaţilor, cu 
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente 
admise  şi respinse, redate în anexa care face parte din raportul înaintat. 
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Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi-au desfăşurat lucrările în 
ziua de 29 octombrie 2019  având pe ordinea zi audierea, în vederea 
avizării, a domnului conf.univ.dr.Victor Sebastian Costache , candidat 
pentru funcţia de ministru al sănătăţii . 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, de către 
dl.dep.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 domnul conf.univ.dr.Victor 
Sebastian Costache, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii având în 
vedere prezentarea curriculum-ului vitae prin care se evidenţiază 
pregătirea medicală, precum şi a răspunsurilor pertinente la întrebările 
adresate de membrii celor două comisii. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 28 octombrie 2019 au absentat doamna deputat Viorica 
Cherecheş şi doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache . 

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

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în ziua de 29 octombrie 2019 au absentat următorii deputaţi: doamna  
Viorica Cherecheş , înlocuită de doamna Tudoriţa Lungu ( grup 
palamentar PNL) şi doamna  Ileana Cristina Dumitrache, înlocuită de 
domnul  Mircea Florin  ( grup parlamentar PSD). 

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

 
 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie 

(19) în zilele de 30 şi 31octombrie 2019 au absentat doamna deputat 
Viorica Cherecheş şi domnul deputat Tudor Rareş Pop. 
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Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Corneliu 
Florin Buicu – preşedinte , Lucreţia Roşca, Vasile Florin Stamatian  şi 
Emanuel Dumitru Ungureanu – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu  şi 
Levente Vass – secretari, Liviu Ioan Balint ,  Tamara – Dorina Ciofu,   
Maricela Cobuz , Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia 
Gavrilescu , Bianca Miruna Gavriliţă,  Georgeta Carmen Holban, 
Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu, Petru Movilă  şi Sebastian Valentin 
Radu  

 
 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 
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