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PROCES VERBAL 

al  lucrărilor comisiei din zilele de 28 şi 29 decembrie  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 de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

parteneriatul civil ( Plx 498/2016) . 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea 

unitară a dispoziţiilor legale ( PLx 509/2016). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind creşterea 

salariilor medicilor din sistemul public din România ( PLx 536/2016). 

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

completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 533/2016)  - sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la  

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind parteneriatul civil      

( Plx 498/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic al parteneriatului civil, urmărind conferirea unui caracter legal 

convieţuirii dintre două persoane, ca alternativă la căsătorie. 

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

legislativă în şedinţa din 24 octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, 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  

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor 

legale ( PLx 509/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare clarificarea dificultăţilor 

apărute în aplicarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 şi 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/2016. 

Proiectul de Lege a fost adoptat tacit de Senat, în şedinţa din 1 

noiembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 
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La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la  

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind creşterea salariilor 

medicilor din sistemul public din România ( PLx 536/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare majorarea anuală cu 

25%, începând cu data de 1 ianuarie 2017, a salariilor medicilor din 

sistemul public din România, timp de 4 ani, sumele necesare urmând a fi 

asigurate de la bugetul de stat. 

În urma finalizării dezbaterilor, 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 pentru completarea art.198 

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

533/2016)  - sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.198 din 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul alocării sumelor necesare 

construcţiei de spitale noi doar potrivit unui plan naţional de investiţii. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat, în şedinţa din 1 

noiembrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a înaintat aviz favorabil. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

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

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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