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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 25 - 27 septembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din perioada 25 - 27 septembrie 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: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat – Ministerul Sănătății; 

- domnul Theodor Simion, consilier  în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- domnul Ion Ardeal Irimia, secretar de stat – Ministerul Culturii; 

- domnul Cornel Frimu, consilier în cadrul Ministerului Culturii. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx.523/2017) . 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx.179/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

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

modificarea art.320 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  (PLx.363/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 

(Plx.374/2018). 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.249/2014). 

 

constanta.popa
Ştampilă nouă



 2 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.523/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.704 

din Legea nr.95/2006, intervenţiile legislative vizând, printre altele, 

definirea exportului de medicamente şi a excepţiilor sale - returnarea, 

rechemarea sau retragerea de pe piaţă a medicamentelor, determinarea 

persoanei care urmează să aprobe operaţiunea de export.  

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

legislativă în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, respingerea iniţiativei 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 pentru modificarea 

art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.179/2018), sesizare în comun cu  Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 

şi alin.(6) ale art.178 din Legea nr. 95/2006, în vederea înlăturării 

dificultăţilor cu care se confruntă managementul spitalicesc.  

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

legislativă în şedinţa din 28 martie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați au 

avizat negativ propunerea legislativă. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, prin care se propune respingerea 

iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere este aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.320 
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alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

(PLx.363/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (1) 

al articolului nr.320 din Legea nr.95/2006, în sensul exceptării victimelor 

agresiunilor sau accidentelor cu autor necunoscut de la plata cheltuielilor 

ocazionate de asistenţa medicală.  

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

lege în şedinţa din 4 iunie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale  şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 

(Plx.374/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.26¹ din Legea nr.504/2002, în sensul introducerii 

obligaţiei pentru radiodifuzori de a face distincţia clară între opinii şi 

fapte, de a încuraja argumentele medicale bazate pe dovezi şi de a include 

în program opinia unui medic specialist cu experienţă în tema abordată.  

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei 

legislative. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege  pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.249/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul definirii 

titlului profesional pe care îl dobândesc absolvenţii Facultăţilor de 

Medicină Dentară. 

În şedinţa din 8 iunie 2016, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea unei noi 

examinări şi depunerii unui nou raport. 

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

lege în şedinţa din 22 aprilie 2014. 
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Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil 

proiectul de lege, iar Comisia pentru muncă și protecție socială şi 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport au acordat avize 

negative. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


