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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 17  mai 2016 

 

 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dl. Răzvan Vulcănescu, subsecretar în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- dna. Corina Teodor – consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

În ziua de 17 mai 2016, începând cu ora 14,00 Comisia pentru 

sănătate şi familie  şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia 

pentru industrii şi servicii, având pe ordinea de zi reexaminarea Legii 

privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx 

734/2011/2016), ca urmare a cererii Președintelui României. 

Lucrările ședinței au fost conduse de către dl. Iulian Iancu, 

președintele Comsiei pentru industrii și servicii. 

Domnul deputat Iulian Iancu,  preşedintele Comisiei pentru 

industrii și servicii, informează că Legea are ca obiect stabilirea cadrului 

legal în domeniul marketingului substituenţilor laptelui matern în vederea 

utilizării corecte a acestora, precum şi în ceea ce priveşte practica aferentă 

furnizării de informaţii corecte, obiective şi consistente pentru 

consumator. Potrivit expunerii de motive proiectul are la bază principiile 
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Codului Internaţional de Marketing al Substituenţilor de Lapte Matern şi 

are ca scop asigurarea unei nutriţii adecvate şi sănătoase pentru sugari şi 

copii de vârstă mică. 

Aspectele sesizate prin Cererea de reexaminare se referă la: 

- necesitatea supunerii actului normativ procedurii de 

notificare, întrucât legea instituie reglementări tehnice care reprezintă 

specificaţii a căror respectare este obligatorie în cazul etichetării, 

marcării, ambalării produselor sau interzicerii comercializării unor 

produse, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2015/1535 a 

Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la procedura de 

furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi a normelor 

privind serviciile societăţii informaţionale; 

- necesitatea punerii în acord a termenilor folosiţi în lege cu 

cei stabiliţi prin reglementările europene, respectiv Regulamentul (UE) 

nr.609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, respectiv 

referirile la „sugari” şi, respectiv la „copiii de vârstă mică” şi luarea în 

considerare a prevederilor proiectului de Regulament de completare a 

Regulamentului nr.609/2013, aflat în dezbatere publică la momentul 

trimiterii Cererii de reexaminare. 

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

data de 19 aprilie 2016. 

În cadrul discuţiilor, membrii celor două comisii hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a 

comisiilor. 

 

Începând cu ora 15,00, Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a 

desfăşurat activitatea, în ședință separată, având pe ordinea de zi proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2016 

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

domeniul sănătăţii ( PLx 223/2016). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru 

sănătate și familie, informează că proiectul de Lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în vederea 

corelării unor dispoziţii din cuprinsul acestei legi cu normele prevăzute de 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, referitoare la categoriile de 

asiguraţi cu plata din alte surse, respectiv, pensionarii care realizează 

venituri din pensii între 740 lei şi 872 lei. Totodată, se stabileşte 

modalitatea de acordare a serviciilor medicale în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate de către furnizorii de astfel de servicii autorizaţi şi 

evaluaţi. De asemenea, se creează cadrul legal potrivit căruia, prin 

contractele-cadru pot fi stabilite situaţii în care un asigurat îşi poate 

schimba medicul de familie înainte de termenul de 6 luni stabilit în 

prezent şi se prelungeşte termenul de valabilitate al cardului european de 

asigurări sociale de sănătate . 

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

lege în şedinţa din 25 aprilie 2016. 

Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de lege. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi,  amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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