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Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr.4c-8 /301 /23 septembrie 2015 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 16 şi 17  septembrie  2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi 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 invitaţi: 

- dl. Francisk Iulian Chiriac –secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dna. Irina Alexe – secretar general adjunct în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

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

(PL-x 249/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr.148/2000 privind 

publicitatea şi pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului (Pl-

x 450/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru cultură. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 
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şi consumului ilicit de droguri ( Plx 496/2015) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru apărare. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea articolului 8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope  ( Plx 

497/2015). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2015 privind 

aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii 

Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii       ( PLx 

475/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget. 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor  ( PLx 569/2015). 

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

modificarea alin.(5) al art.529 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 581/2015). 

 

La primul punct 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 (PL-x 249/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect 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. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 

aprilie 2014. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport  au avizat negativ proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu majoritate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art. 17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru 

modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului (Pl-x 450/2015) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.17 

din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, precum şi modificarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002, în sensul interzicerii publicităţii pentru toate 

produsele medicamentoase în cadrul programelor de televiziune şi 

radiodifuziune. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport preliminar care va fi înaintat Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă. 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri,  în fond,  asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
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ilicit de droguri ( Plx 496/2015) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea stabilirii unui termen maximal, astfel cum rezultă din cuprinsul 

Expunerii de motive, pentru actualizarea tabelelor - anexă la respectivul 

act normativ, la propunerea ministrului sănătăţii sau a ministrului 

afacerilor interne, prin înscrierea de noi plante şi substanţe ce pot fi 

periculoase pentru sănătatea populaţiei din cauza efectelor acestora, prin 

radierea unor plante sau substanţe ori prin transferarea acestora dintr-un 

tabel în altul, în vederea protejării stării de sănătate a populaţiei.  

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 16 iunie 

2015. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  a 

înaintat un raport preliminar de respingere a  propunerii legislative.  

Dl.dep.Romeo Rădulescu a depus o serie de amendamente. 

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne  nu susţin 

iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

articolului 8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope  ( Plx 497/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
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propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.8 din 

Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea adoptării, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii 

de motive, a unui cadru legislativ transparent, care să prevadă expres 

termenele în care se realizează actualizarea tabelelor prevăzute în anexa la 

respectivul act normativ printr-o nouă înscriere, radiere sau transfer dintr-

un tabel în altul, în baza modificărilor transmise de Comisia pentru 

Stupefiante a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de către organismele 

europene competente. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 16 iunie 

2015. 

Dl.dep.Romeo Rădulescu a depus o serie de amendamente. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative .  

 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2015 privind aprobarea 

susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale 

ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii  ( PLx 475/2015) – 

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

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect de lege  are ca obiect de reglementare : 

- alocarea sumei de 360.000 lei Institutului Naţional de 

Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” în vederea susţinerii în continuare 

a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2; 
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- posibilitatea finanţării din subvenţiile acordate de la bugetul 

de stat a cheltuielilor necesare derulării proiectelor derulate din fonduri 

externe nerambursabile postaderare pentru Academia de Ştiinţe Medicale; 

- posibilitatea încheierii de contracte cost-volum/cost-volum-

rezultat în limita creditelor de angajament aprobate în anexa la bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 iunie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport 

preliminar de adoptare, în forma prezentată de Senat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi,  amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( PLx 569/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 

alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, urmărindu-se stabilirea plafonului maxim al 

indemnizaţiei de creştere a copilului, pentru primul an la cel mult 6,8 ISR, 

iar în al doilea an la 2,4 ISR. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din  1 

septembrie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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La punctul şapte al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind modificarea alin.(5) 

al art.529 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii        

(PLx 581/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor noi 

excepţii de la regula care limitează numărul de mandate în organele de 

conducere de la nivel teritorial şi naţional, acestea referindu-se la 

mandatul de membru în consiliile teritoriale şi Consiliul Naţional al 

Colegiului Medicilor Dentişti din România. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din  7 

septembrie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a propunerii 

legislative cu amendamente .  

 

În ziua de 17 septembrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 

proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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