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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din zilele de 9 și 10 mai 2017

La lucrările comisiei în ziua 9 mai 2017 sunt prezenți 18 deputați,
iar în ziua de 10 mai 2017 sunt prezenți 17 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. 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.
2. Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare (PLx.
468/2012) – sesizare în comun cu comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară și servicii specifice.
3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea dreptului
pacientului nr.46/2003 (PLx.439/2016).
4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a
guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PLx.29/2017) –
sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități.
La primul punct al ordinii, membrii Comisiei procedează la
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.
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 urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele
alimentare (PLx. 468/2012) – sesizare în comun cu comisia pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că
proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului unitar a
bazei de date care să conţină toate tipurile de suplimente alimentare
certificate, precum şi stabilirea sancţiunilor penale şi contravenţionale
pentru nerespectarea prevederilor instituite de prezentul proiect de lege.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul
de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au avizat favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice a întocmit un raport preliminar de respingere a
proiectului de lege, întrucât cadrul legislativ actual este acoperitor şi
suficient.
În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea Ministerului
Sănătăţii de amânare a proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară, în
vederea formulării unor amendamente și definitivării punctului de vedere.
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 proiectului de Lege pentru modificarea art.8 din
legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PLx.439/2016).
Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează
că, în şedinţa din 24 aprilie 2017, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât
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retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea reexaminării şi
întocmirii unui nou raport. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
modificarea art.8 din Legea nr.46/2003, în sensul în care, pacienţilor
internaţi care nu sunt cetăţeni români să le fie aduse la cunoştinţă
informaţiile într-o limbă de circulaţie internaţională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 5 octombrie 2016.
Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale au avizat favorabil proiectul de lege.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor.
Pentru dezbaterea punctului 4 al ordinii de zi, Comisia pentru
sănătate și familie și Comisia juridică, de disciplină și imunități și-au
desfășurat lucrările în ședință comună. Membrii celor două comisii
procedează la dezbaterea proiectului de Lege privind respingerea
Ordonanței de urgență a guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
(PLx.29/2017). Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, în vederea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale
Ministerului Sănătăţii, de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru
încheierea contractelor de management ale managerilor generali, precum
şi pentru eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Ordonanța
de urgență, în ședința din data de 16 ianuarie 2017. Comisia pentru
muncă și protecție socială, precum și Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege.
În cadrul ședinței comune, membrii celor două comisii au dezbătut
amendamentele depuse.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor.

PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr. Florin BUICU
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