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         Parlamentul României 
          Camera Deputaţilor 

 
              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 
 

 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 15 și 16 iunie 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în zilele de 15 și 16 iunie 2020 

 

Luni, 15 iunie 2020 și Joi, 18 iunie 2020 

 

    Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 

Marți, 16 iunie  2020 

 

               La lucrările Comisiei au participat 9 deputaţi din totalul de 18 membri: 

     Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian Valentin 

Radu (PSD) – secretar, Nicolae Georgescu (PSD), Matei-Adrian Dobrovie (PNL), Costel Lupașcu (PSD) şi 

Alin-Vasile Văcaru (PRO EU).  

Au absentat: 

   Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), Cristian Buican 

(PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea 

(PNL), Mihăiță Vîrză (PSD) şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

A participat în calitate de invitat din partea Ministerului Sănătății, domnul Bogdan Vinersar- 

consilier. 
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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ziua de           

16 iunie 2020, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra cu 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x.360/2020), Comisia fiind sesizată în avizare.  

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând, 

astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive, să asigure, „în fapt, egalitatea de şanse şi tratament 

pentru românii de pretutindeni - absolvenţi ai facultăţilor de medicină şi farmacie din România”, în vederea 

„prevenirii situaţiilor de discriminare a farmaciştilor şi medicilor etnici români, dar care nu sunt cetăţeni 

români, în raport de colegii lor, farmacişti şi medici cetăţeni români”.  

În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a făcut o scurtă prezentare 

a proiectului de lege, precizând că în inițiativa legislativă este vorba de etnicii români din afara 

granițelor țării. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că inițiativa legislativă își propune să elimine această 

situație pe care o califică discriminatorie și anume, faptul că statul român nu asigură cadrul 

legislativ necesar pentru ca acești absolvenți, farmaciști și medici etnici români care nu au cetățenia 

română să poată profesa în România, inclusiv atunci când se vorbește despre cei care promovează 

examene și obțin în România diplome, certificate prevăzute de lege. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că, practic, respectivii absolvenți nu sunt 

admiși în Colegiul Farmaciștilor din România, prin urmare acestora li se interzice această 

posibilitate de a profesa pe teritoriul României. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului 

Bogdan Vinersar, consilier al domnului secretar de stat Nicolae Dragoș Garofil în cadrul 

Ministerului Sănătății pentru a exprima punctul de vedere al ministerului. 

Domnia sa a precizat că propunerea în cauză vizează numai profesiile de medici și respectiv 

farmacist, iar la articolele 376, 416, 563 și 591 care se doresc a fi modificate, se prevede doar partea 

de medic, medic generalist, farmacist. 

Cu privire la art. 477 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, domnul 

Bogdan Vinersar a precizat că în ceea a ce privește medicul stomatolog nu se face referire, iar o 

astfel de reglementare ar produce discriminare. 

Din acest punct de vedere, domnia sa a mai precizat că Ministerul Sănătății nu susține aceste 

modificări datorită discriminării care s-ar putea crea și nu numai cu medicii stomatologi, ci și cu 

fizioterapeuți, moașe, asistenți medicali, care ar fi de asemenea discriminați. 
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În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să înțeleagă dacă acesta ar 

fi argumentul principal invocat de minister și de guvern pentru a nu susține inițiativa legislativă. 

Totodată, domnia sa a dorit să mai cunoască și dacă ar fi fost prevăzute și alte categorii ar fi 

susținut această inițiativă legislativă. 

Domnul Bogdan Vinersar a precizat că avizul negativ a fost dat având în vedere 

argumentele prezentate anterior. 

Pentru eliminarea acestei probleme și a unei eventuale discriminări, domnul deputat 

Nicolaie-Sebastian Valentin Radu, secretar al Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării și membru în Comisia pentru sănătate și familie a propus completarea textului cu 

formularea„toate profesiile medicale și conexe actului medical, existente în legislația de 

specialitate “. 

Propunerea domnului secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a fost agreată și de către 

domnul deputat Costel Lupașcu. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a propus formularea unui amendament din 

partea Comisiei, astfel ca în inițiativa legislativă să se regăsească toate profesiile conexe. 

Propunerea domniei sale a fost supusă la vot. Cu unanimitate de voturi, s-a hotărât formularea unui 

amendament din partea Comisiei. 

             Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu supunerea 

la vot în vederea avizării inițiativei legislative. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au 

hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative, cu amendamente admise 

prezentate în anexă. 

      Epuizându-se punctele înscrise pe Ordinea de Zi, lucrările Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților din data de 16 iunie a.c., au fost declarate închise. 

 

PREŞEDINTE, 

   Constantin CODREANU 

 

 

SECRETAR,             SECRETAR, 

     Nicolaie-Sebastian Valentin RADU             Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 

                      Mona-Valentina Alesandru 
                          consilier parlamentar 


