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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 19 şi 20  aprilie 2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua de 19 aprilie sunt prezenți 16 deputați, 
iar în ziua de 20 aprilie 2017 sunt prezenți 13 deputați din totalul de 19 
membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 
- dl.Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 
- dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătății. 
 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale 
de Cruce Roşie din România ( Plx 699/2015) . 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 
decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi 
embriotransfer (Plx 850/2015) . 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea 
profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Dieteticienilor din România ( Plx 378/2016). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind 
asistenţa medicală comunitară ( PLx 170/2017) – 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 
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 
din România ( Plx.699/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 
nr.139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii 
unui timbru roşu, în valoare de 1 leu, care se va adăuga la preţul de 
vânzare al produselor din cadrul evenimentelor culturale, sportive, de 
divertisment, precum şi la cumpărarea truselor medicale de prim-ajutor şi 
a truselor medicale auto, fondurile astfel colectate fiind virate în contul 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 12 octombrie 2015. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci au avizat negativ inițiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative privind decontarea 
serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer (Plx. 
850/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare includerea serviciilor 
medicale de fertilizare in vitro şi embriotransfer în categoria celor 
decontate de Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, în 
vederea garantării accesului anumitor persoane care suferă de infertilitate, 
la aceste servicii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 18 noiembrie 2015. Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea şi 
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completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de 
dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Dieteticienilor din România ( Plx.378/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de 
dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Dieteticienilor din România, propunându-se, în principal, includerea în 
categoria persoanelor ce pot exercita profesia de dietetician şi a 
absolvenţilor programelor de masterat în nutriţie şi dietetică acreditate din 
domenii conexe (Biologie, Educaţie Fizică şi Sport, etc.) cu diplomă de 
master. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 20 septembrie 2016. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, iar  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ propunerea 
legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 
legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală 
comunitară (PLx.170/2017), sesizare în comun cu  Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului 
legal privind asistenţa medicală comunitară, definirea centrelor 
comunitare şi integrarea serviciilor din domeniul respectiv de 
reglementare, concretizată în luarea unor măsuri pentru asigurarea cu 
prioritate a serviciilor medico-sociale pentru populaţia din mediul rural şi 
grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală şi 
accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost eficace pentru 
toate categoriile de persoane. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 3 aprilie 2017. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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În ziua de miercuri, 19 aprilie 2017, membrii comisiei au participat 
la dezbaterea cu tema “Construcţia instituţională a structurii de evaluare a 
tehnologiilor medicale, inclusiv de formare pentru Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale” . 

Scopul întâlnirii a fost crearea cadrului instituţional pentru 
evaluarea tehnologiilor medicale şi a metodologiei necesare pentru 
conectarea structurilor care realizează evaluarea tehnologiilor medicale, 
institutele de învăţământ medical şi de cercetare, Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, precum şi alte instituţii relevante astfel încât să 
facă posibil schimbul fluent de informaţii necesare elaborării politicilor 
publice în sănătate. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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