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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 18 - 20  octombrie  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. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- dl. Gheorghe Chiș,  președintele Federației Naționale Sindicale 

Ambulanța din România; 

- dl. Gabriel Predica, secretar federal al Federației Solidaritatea 

Sanitară; 

- dl. Leonard Bărăscu, președintele Federației Sanitas; 

- dl. Marius Sepi, prim-vicepreședintele Federației Sanitas; 

- dl. Iulian Pope, vicepreședintele Federației Sanitas. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov ( PLx 
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355/2016)  - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

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

modificarea art.8 din Legea dreptului pacientului nr.46/2003 ( PLx. 

439/2016). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ( 

Plx. 347/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, știință, 

tineret și sport. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Codului Fiscal ( Plx 382/2016) . 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 

unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative ( PLx 449/2016). 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind Statutul personalului 

profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă 

judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016) – 

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 Statutul personalului 

profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă 

Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, unităţi sanitare 

publice de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflate în 

subordinea Ministerului Sănătăţii. 



 3 

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

Lege în ședința din data de 14 septembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

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

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.8 din 

Legea dreptului pacientului nr.46/2003 ( PLx. 439/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 din 

Legea nr.46/2003, în sensul în care, pacienţilor internaţi care nu sunt 

cetăţeni români să le fie aduse la cunoştinţă informaţiile într-o limbă de 

circulaţie internaţională. 

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

Lege în şedinţa din 5 octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, adoptarea proiectului de Lege, în forma înaintată de 

Senat. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea art. 

174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale ( Plx. 347/2016) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele Comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare statuarea, în baza 

autonomiei universitare, a dreptului universităților de a decide 

recunoașterea unor credite de studii transferabile obținute în învățământul 

postliceal sanitar. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, adoptarea unui raportul preliminar cu un 

amendament admis, care  va fi înaintat Comisiei pentru învăţământ, știință, 

tineret și sport. 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Codului Fiscal ( Plx 382/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.180 

alin.(1) din Legea nr.227/2015, în sensul eliminării obligaţiei de a plăti 

contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care nu 

realizează venituri. 

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

legislativă în şedinţa din data de 20 septembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (o abținere), avizarea favorabilă a  propunerii 

legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx 449/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele Comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și 
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completarea unor acte normative. Modificările aduse prin actul normativ 

vizează, în principal reducerea disfuncţionalităţilor de încadrare în sistemul 

public, restructurarea completă a sistemului de salarizare în cadrul familiei 

ocupaţionale Sănătate începând cu luna august 2016, restructurarea 

completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic şi didactic 

auxiliar din învăţământ, începând cu luna august 2016, introducerea unui 

sistem de premiere bazat pe condiţii de reformă şi criterii de performanţă 

pentru personalul din sistemul de sănătate începând cu luna ianuarie 2017, 

şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând 

cu luna ianuarie 2018, modificarea şi completarea Legii nr.284/2010, în 

sensul înfiinţării registrului general de evidenţă al persoanelor plătite din 

fonduri publice, modul de aplicare urmând a fi stabilit prin hotărâre a 

Guvernului, acordarea majorării salariale de care a beneficiat personalul 

din sistemul de asistenţă socială, sistemul medical şi sistemul penitenciar şi 

pentru personalul de probaţiune care efectuează activităţi similare de 

asistenţă socială. 

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

legislativă în şedinţa din data de 10 octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu 

amendamente admise prezentate în anexă. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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