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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 20 - 22  februarie 2018 

 

 

La lucrările comisiei în zilele de 20 și 22 februarie 2018 sunt 

prezenți 17 deputați, iar în ziua de 21 februarie 2018 sunt prezenți 18 

deputați din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- doamna Corina Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății, 

- domnul Raed Arafat, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

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

sănătăţii (PLx.513/2017). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii (Plx.591/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx.578/2017).  

 

La primul punct 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.513/2017).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul instituirii posibilităţii pentru 
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spitale, de a accesa fonduri europene în vederea finanţării activităţii 

acestora, precum şi al introducerii conceptului de serviciu public de 

interes economic general şi al compensării costurilor ocazionate de 

prestarea acestui serviciu de către spitale, cu respectarea reglementărilor 

în domeniul ajutorului de stat. 

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

lege în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea Ministerului 

Sănătăţii de amânare a proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară, în 

vederea formulării unor amendamente şi definitivării punctului de vedere. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înseminarea 

artificială umană şi sporirea natalităţii (Plx.591/2017), sesizare în comun 

cu  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor 

facilităţi fiscale, destinate susţinerii inseminării artificiale umane în 

scopul sporirii natalităţii. Astfel, se propune ca mamele care dau naştere 

şi cresc mai mult de un copil, să beneficieze de o reducere fiscală, 

începând cu al 2-lea copil, reprezentând echivalentul a 25% din 

cuantumul sumei rezultate din cumularea impozitului pe venit, a 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, până la împlinirea vârstei de 

18 ani, respectiv terminarea liceului, sau până la împlinirea vârstei de 24 

de ani, respectiv, terminarea studiilor universitare la zi a copilului. 

Începând cu al 3-lea copil, reducerea fiscală se dublează comparativ cu 

reducerea la cel de-al doilea copil. O altă facilitate se referă la acordarea 

unei alocaţii de şcolarizare egală cu 50% din salariul minim pe economie, 

pentru 2 copii  înscrişi la şcoală, în clasele 0-12. De facilităţile prevăzute 

de prezenta iniţiativă beneficiază şi persoana care primeşte custodia 

copiilor, în caz de divorţ, deces sau alte motive. De asemenea, 

inseminarea  artificială va fi susţinută financiar de stat şi a doua oară, în 

cazul în care prima dată eşuează şi nu poate fi condiţionată de căsătoria 

mamei. 

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

legislativă în şedinţa din 13 decembrie 2017.  

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă tineret şi sport şi Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat 

negativ iniţiativa legislativă, iar Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi a acordat un aviz favorabil. 
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Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei 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 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx.578/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.68 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un nou alineat, prin care se preconizează introducerea 

disciplinei „Educaţie pentru sănătate” ca disciplină opţională de studiu. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea iniţiativei legislative, sub 

rezerva însuşirii observaţiilor prezentate în punctul de vedere. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea 

favorabilă  a  propunerii legislative,  cu recomandarea ca, la întocmirea 

raportului, să se ţină seama de observaţiile şi propunerile înaintate de 

către Ministerul Sănătăţii în punctul de vedere nr.F.B.13629 din 4 

ianuarie 2018. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


