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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 10 mai 2016 

 

 

 

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 propunerii legislative pentru 

completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 326/2015). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor 

din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat ( Plx 174/2016) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă , tineret şi sport 

şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 
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art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

326/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.190 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care vizează 

exclusiv situaţia medicilor rezidenţi în ceea ce priveşte punerea la 

dispoziţe prin achiziţionare sau închiriere de locuinţe de serviciu şi plata 

contravalorii utilităţilor aferente contractului de închiriere. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

martie 2015. 

Consiliul Legislativ şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au 

avizat negativ, iar 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 doi al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind acordarea gratuită 

de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din 

învăţământul de stat şi privat ( Plx 174/2016) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă , tineret şi sport şi Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuită, 

odată la 3 luni, preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din 

învățământul de stat și privat, de produse de igienă orală, constând în 

paste și periuțe de dinți în valoare de 0,1 ISR/an. Fondurile necesare 

pentru acordarea de acestor produse se propune a fi asigurate  de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, care va fi 

suplimentat cu sumele necesare. 
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Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a  

propunerii legislative, care  va fi înaintat Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă , tineret şi sport , precum şi Comisiei pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Conf.univ.dr.  FLORIN BUICU 
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