
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr.4c-8 / 374/   28  octombrie  2016 
 
 

PROCES VERBAL 

lucrărilor comisiei din perioada 25 - 27 octombrie  2016 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi din totalul de 17 

membri ai Comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

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

- dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- dl. Călin Alexandru, director în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne; 

- dna. Mihaela Ene, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne; 

- dl. Gheorghe Chiș,  președintele Federației Naționale Sindicale 

Ambulanța din România; 

- dna. Doina Cavache, vicepreședinte al Federației Romalimenta; 

-dl. Mihai Vișan, director executiv al Federației Romalimenta. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
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1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 

serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016)  - sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi 

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

452/2016). 

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

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

sănătăţii ( PLx 464/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind asigurarea 

calităţii în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

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

175/2016). 

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

completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 458/2016) . 

7. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 881/2015). 

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

modificarea şi completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 463/2016 ) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă. 

9. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind măsurile 

de prevenire şi control a tuberculozei ( Plx 470/2016). 

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi 
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completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români ( PLx 451/2016). 

11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind etichetarea 

produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală 

cardiovasculară ( Plx 469/2016). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov ( PLx 

355/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare Statutul personalului 

profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă 

Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, unităţi sanitare 

publice de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflate în 

subordinea Ministerului Sănătăţii. 

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

Lege în ședința din data de 14 septembrie 2016. 

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 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi 

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

452/2016). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect  modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând 

transpunerea prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a 

Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi 

a Regulamentului (UE) nr.1024/2012 privind cooperarea administrativă 

prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul 

IMI”). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 

În urma finalizării  dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

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

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

464/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

republicată, în scopul corelărilor dispoziţiilor legale apărute în aplicarea 

prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, necesitatea adoptării 

unor modificări şi completări ale Titlului XIII - Exercitarea profesiei de 

medic dentist şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti 

din România, precum şi armonizarea prevederilor Legii 95/2006 privind 

reforma in domeniul sănătăţii cu o serie de acte normative apărute 
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ulterior, care vizează actualizarea unor noţiuni, reglementarea 

restricţionării distribuţiei de medicamente în afara teritoriului României. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din            

11 octombrie 2016. 

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

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind asigurarea calităţii 

în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare activitatea de asigurare a 

calităţii serviciilor de sănătate acordate în cadrul sistemului de sănătate 

prin reglementarea activităţii Autorităţii Naţionale de Management al 

Calităţii în Sănătate (ANMCS) precum şi abrogarea prevederilor Legii 

nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

privesc activitatea autorităţii anterior menţionate precum şi a altor 

dispoziţii incidente. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 

octombrie 2016. 

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

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în sănătate ( Plx 175/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.799 
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alin.(3) din Legea nr.95/2006, în vederea corelării cu prevederile 

Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 

5 aprilie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru afaceri europene a avizat negativ propunerea legislativă. 

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

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.230 

alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

458/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea art.230 

alin.(2) din Legea nr.95/2006, în vederea rambursării ulterioare a 

cheltuielilor efectuate pentru investigaţiile din cadrul pachetului de 

servicii medicale de bază pentru specialităţile paraclinice, la care ar fi fost 

îndreptăţită persoana asigurată, fără contribuţie personală. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 

octombrie 2016. 

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

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 881/2015), la cererea 

Președintelui României. 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 

iniţiativa legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în vederea 

transpunerii unor acte europene din domeniul sănătăţii în legislaţia 

naţională. 

În cererea de reexaminare trimisă de Președintele României se 

prevede că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr .95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, conține norme care vin în contradicție cu 

reglementările europene sau stabilesc obligații pentru autorități din alte 

state membre. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Legea în 

ședința din data de 5 octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

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

completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 463/2016 ) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.78 din 

Legea nr.448/2006, în vederea stimulării angajării persoanelor cu 

dizabilităţi şi exceptarea autorităţilor publice de la anumite obligaţii în 

cazul în care nu se încadrează în muncă persoane cu handicap într-un 

procent de cel puţin 4% din numărul total al angajaţilor . 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind măsurile de 

prevenire şi control a tuberculozei ( Plx 470/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prevenirea şi 

controlul tuberculozei în rândul populaţiei şi acordarea unor drepturi şi 

servicii facultative pacienţilor cu tuberculoză, în vederea diminuării 

cazurilor de tuberculoză în România, precum şi reducerea semnificativă a 

riscului de infectare la care este supusă populaţia sănătoasă prin contactul 

cu persoanele infectate. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români (PLx 451/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.119/1996, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de 

identitate ale cetăţenilor români, în vederea simplificării procedurilor 

privind întocmirea actului de naştere, astfel încât statul român să nu mai 

înregistreze situaţii de nedeclarare a naşterii copilului. În acest sens, se 
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propune stabilirea a două modalităţi de înregistrare a naşterii, în funcţie 

de termenul în care aceasta se realizează. Astfel, ca regulă generală, 

înregistrarea evenimentului la starea civilă se va realiza în termen de 30 

de zile de la data naşterii copilului (faţă de 15 zile cât prevede textul în 

vigoare). Ca situaţie de excepţie, înregistrarea naşterii se va putea realiza 

şi după 30 de zile, însă doar prin parcurgerea anumitor proceduri 

administrative . 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi, membrii Comisiei 

procedează la  dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de 

boală cardiovasculară ( Plx 469/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor 

măsuri privind etichetarea produselor alimentare, prin introducerea 

obligativităţii aplicării unor “etichete de risc cardiovascular”, scopul 

propunerii fiind reducerea riscului apariţiei bolilor cardiovasculare. În 

acest sens, este prevăzută etichetarea obligatorie a tuturor alimentelor 

procesate, prin aplicarea unui simbol dreptunghiular plin, de culoare 

roşie/galbenă/verde, care să aibă inscripţionat în interior, cu caractere 

uşor lizibile, care este conţinutul de sare, zahăr sau grăsimi ce determină 

un risc redus, mediu sau major pentru sănătatea consumatorilor. 

Propunerea legislativă instituie tichetele de masă “BIO”, prin completarea 

Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, în vederea 

stimulării consumatorilor să cumpere alimente neprocesate, evitând 
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consumul de sare, zahăr şi grăsimi, precum şi de diverşi aditivi sau 

conservanţi. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (o abţinere),  avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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