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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 6 şi 8 octombrie 2015 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine 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 proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului       

nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 

profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ( PLx 622/2015). 

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

completarea art.188 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 319/2015). 



4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 327/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi 

combaterea dopajului în sport ( PLx 603/2015). 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unităţile medicale publice ( PLx 457/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prestarea, în spitalele 

publice, de servicii medicale în regim privat, la cererea pacientului. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iunie 

2015. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat favorabil propunerea legislativă. 

Au fost depuse o serie de amendamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144 /2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă 

şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România ( PLx 622/2015). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare introducerea unor noi 

atribuţii pentru Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România , precum şi întărirea rolului acestuia în 

ceea ce priveşte activitatea de control şi supraveghere a exercitării 

profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 

septembrie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate de voturi , întocmirea unui raport de adoptare a proiectului 

de Lege, cu  amendamentele admise,  redate în anexă.  

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru completarea art.188 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 

319/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, propunându-se , în principal, următoarele: 

- instituirea obligaţiei achizitorilor publici din reţeaua 

Ministerului Sănătăţii, din reţeaua ministerelor şi instituţiilor publice, 

altele decât Ministerul Sănătăţii şi din reţeaua autorităţilor administraţiei 

publice locale, organizate ca instituţii publice, indiferent de tipul şi sursa 

fondurilor publice de care dispun, de a publica, în mediul on-line, toate 

facturile de achiziţii publice aferente ultimului trimestru, după 

anonimizarea datelor cu caracter personal şi în termen de cel mult 60 de 

zile de la încheierea trimestrului, cu asigurarea accesului on-line continuu 

la aceste informaţii de interes public timp de 5 ani; 

- instituirea de contravenţii. 
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Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 

martie 2015. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi  ( o abţinere ), respingerea propunerii legislative . 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei  procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru abrogarea 

alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 327/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare propunerea de 

abrogare a alin.(2) al art.375 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, care are în prezent următorul conţinut: 

„(2) Având în vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile 

fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, medicul nu este 

funcţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia.” 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

martie 2015. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea 

dopajului în sport ( PLx 603/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2006 în vederea înglobării noilor prevederi internaţionale în 

domeniu, urmărindu-se protejarea dreptului sportivilor de a practica un 

sport curat, prin promovarea sănătăţii, corectitudinii, echităţii şi egalităţii 

de şanse a acestora, prin asigurarea de programe anti-doping armonizate, 

coordonate şi eficiente, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, cu 

privire la depistarea, combaterea şi prevenirea dopajului. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 

septembrie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu unanimitate  de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

În ziua de 8 octombrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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