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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 14 şi 15 septembrie  2016 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 17 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dna. Corina Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății; 

- dna. Corina Teodor – consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2016 pentru 

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

sănătăţii ( PLx 223/2016 ). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii  ( Plx 235/2016) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie procedează la  dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2016 pentru 

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

sănătăţii ( PLx 223/2016 ). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006, în vederea corelării unor dispoziţii din cuprinsul acestei legi 

cu normele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

referitoare la categoriile de asiguraţi cu plata din alte surse, respectiv, 

pensionarii care realizează venituri din pensii între 740 lei şi 872 lei. 

Totodată, se stabileşte modalitatea de acordare a serviciilor medicale în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de astfel de 

servicii autorizaţi şi evaluaţi. De asemenea, se creează cadrul legal 

potrivit căruia, prin contractele-cadru pot fi stabilite situaţii în care un 

asigurat îşi poate schimba medicul de familie înainte de termenul de 6 

luni stabilit în prezent şi se prelungeşte termenul de valabilitate al 

cardului european de asigurări sociale de sănătate . 

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

Lege în şedinţa din 25 aprilie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

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

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale au avizat favorabil proiectul de Lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului 

Camerei Deputaţilor, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2016 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, în forma prezentată de Senat. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( Plx 

235/2016) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

vederea soluţionării problemelor din domeniul malpraxisului. 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 25 aprilie 

2016. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat negativ 

propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a  

propunerii legislative , care va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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