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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de  19, 20 şi 21 martie  2019 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 19 martie 2019 sunt prezenți 17 

deputați din totalul de 18 membri ai comisiei, iar în zilele de 20 și 21 

martie 2019 sunt prezenți 20 deputați din totalul de 20 membri ai 

Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat  în cadrul 

Ministerului Sănătății; 

- domnul Laurențiu Neculaescu, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Mediului; 

- domnul Victor Minchevici, consilier  în cadrul Ministerului 

Mediului. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx.690/2018) . 

2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (PLx.30/2018/2019) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisia juridică , de disciplină şi imunităţi. 

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

exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România    

(PLx.437/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2018 pentru 
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completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx.752/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind evaluarea 

şi gestionarea zgomotului ambiant ( PLx.95/2019). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege  pentru modificarea art.75 

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

(PLx.690/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.75 din 

Legea nr.95/2006, astfel încât un medic de familie să poată fi titularul 

unui singur cabinet, precum şi a unui punct secundar de lucru, în altă 

unitate administrativ-teritorială, situată la mai puţin de 15 km faţă de 

cabinetul propriu, unde nu funcţionează alt cabinet medical în 

specialitatea medicină de familie, dacă asigură un program fracţionat de 

minimum 10 ore pe săptămână în norma lui de bază sau peste norma lui 

de bază. În cazul în care sunt mai multe solicitări, prioritate are medicul 

cu cel mai mic număr de pacienţi pe listă.  

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

lege în şedinţa din 7 noiembrie 2018. 

Guvernul României, precum și Ministerul Sănătăţii nu susţin 

adoptarea inițiativei legislative. 

Comisia pentru muncă şi protecție socială și Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi (PLx.30/2018/2019), sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi în vederea reexaminării ca urmare a Deciziei 

Curţii Constituţionale nr. 64 din 23 ianuarie 2019, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I,  nr. 134 din 20 februarie 2019. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 

8/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii 

atribuţiilor Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei în 

vederea asigurării unei concordanţe depline cu prevederile art. 33 alin (2) 

al Convenţiei, referitoare la obligaţia statelor membre de a menţine şi 

consolida mecanismele pentru promovarea, protejarea şi monitorizarea 

implementării Convenţiei, în vederea monitorizării respectării drepturilor 

tuturor persoanelor cu dizabilităţi, nu doar pentru cele instituţionalizate. 
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De asemenea, Legea reglementează punerea în acord a actului de 

modificare a Legii nr.8/2016 cu dispoziţiile Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 64 din 23 ianuarie 2019, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2019. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a întocmit un raport 

preliminar de adoptare a Legii, cu amendamente. 

În cadrul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, iar membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie hotărăsc, cu unanimitate de voturi, însuşirea soluţiei propuse, 

respectiv adoptarea legii cu amendamente, redate în anexa care face parte 

integrantă din raportul preliminar. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind exercitarea 

profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România  (PLx.437/2018), 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului de 

reglementare pentru exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum 

şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din 

România, prin asigurarea condiţiilor generale de exercitare a profesiei, 

stabilirea incompatibilităţilor, autorizarea exercitării, formele de 

exercitare ale profesiei, recunoaşterea calificărilor profesionale în situaţia 

stabilirii pe teritoriul României a profesionistului echivalent, precum şi 

situaţia prestării de servicii. Se preconizează, totodată, dezvoltarea celor 

mai eficiente modalităţi de utilizare a resurselor umane pentru asigurarea 

stării de sănătate a populaţiei din România, gestionarea eficientă şi 

adecvată a bazei tehnologice din unităţile sanitare publice şi private, în 

vederea utilizării eficiente şi a eliminării riscurilor asociate folosirii 

dispozitivelor medicale utilizate pentru diagnosticarea unor boli sau alte 

afecţiuni ale funcţiilor fiziologice sau în tratarea, atenuarea ori prevenirea 

bolilor. 

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

lege în şedinţa din 5 iulie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale şi Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport au avizat 

negativ proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, respingerea proiectului de lege şi transmiterea acestei soluţii 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, urmând ca raportul comun să 

fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
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de urgenţă a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.752/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.159 din 

Legea nr.95/2006. Intervenţia legislativă vizează derogarea de la 

prevederile alin.(2) ale art.159, în sensul acordării, de către Agenţia 

Naţională de Transplant, pe o perioadă de maxim 6 luni, a acreditării 

temporare, până la finalizarea procedurilor de evaluare în vederea 

reacreditării, unităţilor sanitare a căror acreditare a expirat, precum şi 

posibilitatea acreditării unei unităţi sanitare, de către Agenţia Naţională 

de Transplant, pentru activitatea de bancă şi utilizator de ţesuturi, în 

cazuri temeinic justificate de către unitatea sanitară, în urma evaluării în 

vederea acreditării şi în baza prezentării unui plan de conformare cu 

responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate. 

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

lege în şedinţa din 12 decembrie 2018. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați şi 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale au avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu un amendament 

respins.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind evaluarea şi 

gestionarea zgomotului ambiant (PLx.95/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 

referitor la evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, din perspectiva 

necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi 

exigenţele europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii 

obligaţiilor asumate de România, derivate din calitatea sa de stat membru 

al Uniunii Europene.  

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

Lege în şedinţa din 4 martie 2019. 

În cursul dezbaterilor a fost formulat un amendament  care, supus 

votului, a fost admis. Acesta se regăseşte în Anexa la aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu 

amendamentul admis. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


