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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele  4 şi 5 aprilie  2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 4 aprilie 2018 sunt prezenți 16 

deputați, iar în ziua de  5 aprilie 2018 sunt prezenți 16 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 invitat: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare  

(PLx.138/2018). 

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare (PLx 139/2018). 

3. Dezbateri generale asupra reexaminării Legii pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiunii de medic veterinar (PLx.450/2017/2018). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului 

nr.46/2003 (Plx.164/2016). 

 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri 
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fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare 

(PLx.138/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului legal care să 

permită menţinerea finanţării şi după data de  1 ianuarie 2018, din bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la o poziţie 

distinctă, respectiv de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice – transferuri din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate către unităţile sanitare pentru acoperirea 

creşterilor salariale” a influenţelor financiare determinate de creşterile 

salariale ale personalului încadrat în unităţile sanitare publice, inclusiv 

cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în 

relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care, până la data 

de 31.12.2017 se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, de la aceeaşi poziţie. 

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

lege în şedinţa din 19 martie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi (3 abţineri), avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare 

(PLx.139/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea unor măsuri 

în vederea eliminării disfuncţionalităţilor apărute în urma transferului 

sarcinii fiscale a contribuţiilor sociale de la angajator la angajat. Aceste 

măsuri se aplică veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate de 

categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit, fiind 

reglementate şi aspectele de natură procedurală privind stabilirea şi 

alocarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat. 

Proiectul de lege prevede şi modificarea Codului fiscal, în sensul stabilirii 

unei alte baze de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de 

persoanele fizice care beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii 

de asigurări sociale de sănătate.  

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

lege în şedinţa din 19 martie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 



 3 

veterinar (PLx.450/2017/2018) aflată în procedură de reexaminare, ca 

urmare a cererii Preşedintelui României, sesizare în comun cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2017 

privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea 

şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, creează cadrul pentru 

aplicarea măsurilor necesare recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare 

în profesia de medic veterinar, asigurând transpunerea legislaţiei 

europene în domeniu. 

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

trimisă spre reexaminare, în data de 20 martie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 

(Plx.164/2016). 

Domnul deputat Florin Buciu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

drepturilor pacientului nr.46/2003, în sensul ca pacientul să poată 

desemna, printr-un acord consemnat în foaia de observaţie clinică 

generală, într-o rubrică separată, o persoană care să aibă acces deplin, atât 

în timpul vieţii, cât şi după decesul acestuia, la informaţiile cu caracter 

confidențial din foaia de observaţie.  

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

legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a acordat un aviz negativ. 

Ministerul Sănătăţii susţine iniţiativa cu amendamentul redat în 

punctul de vedere nr.SP1692/6.03.2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea propunerii legislative cu 

amendamentele redate în anexa raportul.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


