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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 27-29  martie  2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua de 27  martie 2017 sunt prezenți 19 

deputați,  în ziua  de 28 martie 2017 sunt prezenți  17 deputați, iar în 

zilele de 29 și 30 martie 2017 sunt prezenți 18 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; 

-dl. Traian-Constantin Petcu, vicepreședinte, Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

 

În ziua de 27 martie 2017, Comisia pentru sănătate și familie și 

Comisia pentru muncă și protecția socială și-au desfășurat lucrările în 

ședință comună, având pe odinea de zi proiectul de Lege pentru 
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completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011(PLx.73/2017). 

Domnul deputat Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru 

muncă și protecție socială, informează că proiectul de  lege are ca obiect 

de reglementare completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

precum  și a articolului 41 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările ulterioare, preconizându-se încadrarea de personal de 

specialitate cunoscător a limbii minorităţilor naţionale, în unităţile de 

asistenţă medicală din unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii 

minorităţilor naţionale fie au pondere de peste 20% din numărul 

locuitorilor, fie numărul lor este de cel puţin 5000.  

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

lege în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

Comisia juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii 

hotărăsc, cu unanimitate   de voturi pentru, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 

 

În perioada 28-30 martie 2017, Comisia pentru sănătate și familie  

a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar ( Plx.722/2015) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
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sănătăţii (PLx.558/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx.340/2016) . 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

domeniul sănătăţii ( Plx.341/2016). 

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

completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx.458/2016). 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx.557/2013). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de medic veterinar (Plx.722/2015) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

în şedinţa din data de 9 martie 2016, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea propunerii legislative la comisii, în vederea unei noi 

examinări şi depunerii unui nou raport suplimentar comun. 

Propunerea legislativă vizează reglementarea modului de exercitare 

a profesiei de medic veterinar pe teritoriul României, precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari 

din România, ca organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, cu 

personalitate juridică, cu responsabilităţi în domeniul autorizării, 
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controlului şi supravegherii profesiei de medic veterinar ca profesie 

liberală, de interes public. 

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

legislativă în şedinţa din 19 octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport precum şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil propunerea 

legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ iniţiativa 

legislativă. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice a întocmit un raport preliminar suplimentar de 

respingere a iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

558/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

scopul creării cadrului legal necesar pentru ca medicii manageri de spitale 

să poată să-şi exercite profesia şi în alte unităţi sanitare de stat sau 

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

legislativă în şedinţa din 3 decembrie 2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Guvernul nu susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a întocmit un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

340/2016) . 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul asigurării 

în mod gratuit, pentru toate femeile însărcinate, a tuturor consultaţiilor, 

investigaţiilor şi tratamentelor necesare unei evoluţii normale a sarcinii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 6 septembrie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci precum şi Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi au avizat negativ propunerea legislativă. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate  de voturi (2 abțineri și 1 împotrivă), să propună plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

 

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 

sănătăţii ( Plx 341/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

în şedinţa din data de 13 februarie 2017, plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea la comisie a propunerii legislative pentru modificarea 

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

sănătăţii, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

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

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

introducerii posibilităţii ca persoanele juridice autorizate să elibereze 

medicamente către populaţie să poată desfăşura şi activitate de distribuţie 

angro de medicamente. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 6 septembrie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

industrii şi servicii au avizat favorabil propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate  de voturi (1 abțineri și 4 împotrivă), să propună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.230 

alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

458/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

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

al art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă, 

lit.e1), în sensul acordării posibilităţii ca asiguraţii să poată beneficia de 

rambursarea ulterioară a tuturor cheltuielilor efectuate pentru 

investigaţiile din cadrul pachetului de servicii medicale de bază pentru 

specialităţile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie 

personală, în termen de 60 de zile de la efectuarea plăţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 11 octombrie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

observaţii şi propuneri. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate  de voturi (2 abțineri), să propună plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de lege. 

 

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

dezbateri, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

(Plx.557/2013). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă vizează următoarele aspecte: 

- introducerea unui nou principiu care să stea la baza asistenţei 

de sănătate publică, respectiv încadrarea de personal de specialitate de 

asistenţă medicală cunoscătoare a limbii minorităţilor naţionale în 

unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale 

au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor; 

- introducerea obligaţiei organelor competente ale ANAF sau 

ale caselor de asigurări, după caz, de a emite o notificare în cazul 

neachitării contribuţiei pe o perioadă de 60 de zile de la data scadentă; 

- prelungirea perioadei maxime de valabilitate a cardului 

european, astfel încât aceasta să acopere perioada de timp necesară 

şederii temporare, dar să nu depăşească 2 ani de la data emiterii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 28 noiembrie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil propunerea 

legislativă, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a acordat un 

aviz negativ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate  de voturi (1 abțineri), să propună plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea propunerii legislative, întrucât problematica 

urmează a fi soluţionată prin proiectul de Lege pentru completarea  Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din 

Legea asistenţei sociale nr.292/2011 (PLx.73/2017), rămânând astfel fără 

obiect. 
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În ziua de miercuri, 29 martie 2017, membrii Comisiei au 

participat la dezbaterea cu tema”Modificarea  cadrului legislativ pentru 

exercitarea profesiei de moașe în România” organizată în colaborare cu 

Asociația Moașelor Independente. 

Astfel, demersul legislativ  ce urmează a fi promovat vizează 

transpunerea prevederilor Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 

Europeana și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privitor la libertatea de 

stabilire, libera prestare a serviciilor și recunoașterea calificărilor 

profesionale în legislația națională din sectorul de sănătate. 

Reglementările existente cu privire la exercitarea profesiei de moașe nu 

sunt armonizate cu reglementările Uniunii Europene în acest domeniu. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


	Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 /169 /3  aprilie 2017

		2017-04-03T11:22:57+0300
	Constanta Popa




