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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 20 – 22  septembrie  2016 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi din totalul de 17 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dna. Corina Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății; 

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

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice   

( PLx 457/2015) . 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 

biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din 

România ( Plx 289/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială . 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie ( PLx 327/2016). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unităţile medicale publice ( PLx 457/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare prestarea, în spitalele 

publice, de servicii medicale în regim privat, la cererea pacientului. 

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

Lege în şedinţa din 9 iunie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Dna. Corina Pop,  secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, 

intervine și solicită amânarea dezbaterilor.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a 

comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi 

chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 

Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România ( Plx 289/2016) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.460/2003, în scopul îmbunătăţirii cadrului legal care reglementează 

aceste profesiuni, în sensul că pregătirea profesională continuă a 

profesioniştilor din acest domeniu, tipurile, formele şi furnizorii 

programelor de pregătire continuă vor fi avizate de Ministerul Sănătăţii . 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 13 iunie 2016. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil , iar 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport  a avizat favorabil, cu 

un amendament. 

Dna. Corina Pop,  secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, 

intervine și precizează că Ministerul Sănătății nu susține propunerea 

legislativă în forma prezentată.  

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind completarea art.23 din 

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie    

( PLx 327/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003, în vederea îmbunătăţirii cadrului 

legislativ în materie pentru întărirea protecţiei victimelor. Principalele 

modificări vizează stabilirea unor norme prin care se acordă posibilitatea 

instanţei de a dispune măsuri de control şi prevenire a încălcării ordinului 

de restricţie precum: obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un 

interval de timp stabilit de instanţă, potrivit împrejurărilor, la secţia de 

poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie şi 
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obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la 

noua locuinţă, în situaţia în care prin ordinul de restricţie, s-a dispus 

evacuarea lui din locuinţa familiei . 

Senatul a  adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 septembrie 

2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. Avizul 

comisiei urmează să fie înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, 

care sunt sesizate în fond. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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