
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr.4c-8 /90 /  28  februarie 2017 
 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 21-23 februarie 2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua de 21 februarie 2017 sunt prezenți 18 

deputați, iar în zilele de 22 și 23 februarie 2017 sunt prezenți  16 deputați 

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 invitați: 

-dl. Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

-dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătății; 

-dna. Cristina Pricopie, director executiv  al Asociația 

Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din Romania. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru 

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

sănătăţii ( PLx 452/2016). 



 2 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2016 pentru 

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

sănătăţii (PLx 503/2016). 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 

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

sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății (Plx.341/2016). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 

(Plx. 465/2015). 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind 

implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 

proaspete în școli (PLx.112/2017). 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea 

Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 

elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat 

(PLx.117/2017). 

8. Dezbaterea și avizarea proiectului de  Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru 

reglementarea unor beneficii de asistență socială, precum și pentru 
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stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 

(PLx.125/2017). 

9. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind 

inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României 

(Plx.127/2017). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

452/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect  modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând 

transpunerea prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a 

Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi 

a Regulamentului (UE) nr.1024/2012 privind cooperarea administrativă 

prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul 

IMI”). 

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

legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

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

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 

503/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul eficientizării de urgenţă a 

activităţii de inspecţie sanitară de stat la nivel naţional, prin coordonarea 

activităţii specifice, precum şi a celei metodologice de către Inspecţia 

Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii. Astfel, în situaţii de risc 

pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi pentru asigurarea respectării 

prevederilor normelor legale de igienă şi sănătate publică a 

amplasamentelor, activităţilor, serviciilor, produselor, factorilor de 

mediu, de habitat, de muncă, inspectorii sanitari pot dispune, proporţional 

cu gravitatea neconformităţilor depistate, sancţiuni contravenţionale 

complementare. 

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

iniţiativa legislativă în şedinţa din 1 noiembrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minoritățile naționale  au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

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

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

vederea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale Ministerului 

Sănătăţii, de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea 

contractelor de management ale managerilor generali, precum şi pentru 

eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

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

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății (Plx.341/2016).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) 

al art.800 din Legea nr.95/2006, în sensul acordării persoanelor juridice, 

autorizate să elibereze medicamentele către populaţie, a posibilităţii de a 

desfăşura şi activitate de distribuţie angro de medicamente, urmărindu-se 

aplicarea principiilor de legitimă concurenţă prin cunoaşterea exactă a 

nevoilor populaţiei şi reglarea pieţei medicamentelor atât sub aspectul 

varietăţii ofertei, cât şi în ceea ce priveşte preţul cel mai competitiv. 

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

legislativă în ședința din data de 6 septembrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru industrii şi servicii au avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.13 

din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea 

rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 (Plx. 465/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

posibilităţii includerii rezidenţilor în linia de gardă din primul an de 

pregătire în specialitate. 

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

legislativă în şedinţa din 10 iunie 2015. 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport a avizat 

favorabil, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat negativ propunerea legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

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

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 

programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli 

(PLx.112/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind 

implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 

proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr.195/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, în vederea extinderii programului 
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și la preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate  cu program 

normal de 4 ore. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 8 februarie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot 

de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de 

unități de învățământ preuniversitar de stat (PLx.117/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului 

pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 

de unități de învățământ preuniversitar de stat, ce se va desfășura pe durat 

anului școlar 2016-201, în vederea asigurării accesului egal și 

nediscriminatoriu la educație al tuturor copiilor, indiferent de mediul 

rezidențial de apartenență sau de situația socio-economică. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 8 februarie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de  Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii 

de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare 

pentru acestea în anul 2016 (PLx.125/2017). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect reglementarea unor măsuri de simplificare 

a acordării unor beneficii de asistență socială, propunându-se modificări 

și completări  asupra mai multor acte normative din acest domeniu de 

reglementare. 

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

lege în şedinţa din 8 februarie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de Lege. 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind inițiativa 

cetățenească de revizuire a Constituției României ( PLx 42/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  revizuirea 

Constituţiei României, republicată, în vedere modificării art.48 alin.(1), în 

sensul stabilirii, la nivel constituţional, că familia se întemeiază pe 

„căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie”, şi nu pe „căsătoria 

liber consimţită între soţi”, aşa cum se prevede în prezent. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  propunerii legislative. 

 

Sub înaltul patronaj al Comisiei pentru Sănătate şi Familie, în ziua 

de miercuri, 22 februarie 2017, s-a desfăşurat evenimentul ”Un pas 

înainte pentru generația mileniului. Provocări viitoare pentru serviciile de 

sănătate – o abordare naționala și europeană”,  la care au participat  

numeroase personalităţi din sfera medicală. Printre acestea s-au numărat: 

Florian-Dorel Bodog - Ministrul Sănătății, Victor Negrescu - 

Europarlamentar, Ion Cotojman - Federația Sindicală Hipocrat, Vasile 
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Barbu – Președintele Asociației Naționale a Pacienților, Alina Duduciuc – 

Coordonator Program Postuniversitar „Comunicare în sectorul medical” 

SNSPA, Eleodor Cârstoiu – Președinte Sindicatul Medicilor Promedica, 

Vania Limban – Asociația Moașelor din România, Iulian Stănescu - 

Centrul de Cercetări Sociale Aplicate. 

 Studiul sociologic realizat de către realizat de Fundația Stânga 

Democratică (FSD), Fundația Europeană de Studii Progresiste (FEPS) și 

de Fundația Friedrich Ebert România (FES) a evidenţiat faptul că circa 

jumătate dintre români cred că Uniunea Europeană ar trebui să aibă 

competențe mai mari în domeniul politicilor de sănătate. Conform datelor 

din cercetarea calitativă, la baza opțiunilor pentru creșterea competențelor 

UE în domeniul sănătății se află așteptarea că România ar primi  mai 

multe fonduri pentru sănătate, domeniu care este perceput ca subfinanțat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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