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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 25 - 27 aprilie 2017 

 

La lucrările comisiei în zilele de 25 și 27 aprilie sunt prezenți 17 
deputați, iar în ziua de 26 aprilie 2017 sunt prezenți 19 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: 
- dna. Corina Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății; 
- dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătății. 
 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

asigurarea calităţii în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016). 
2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind 
asistenţa medicală comunitară ( PLx 170/2017) – sesizare în comun cu 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

3. Proiecţia documentarului Human Harvest şi dezbatere pe 
tema recoltării forţate de organe . 

4. Dezbatere cu tema "Accesul moaşei la îmbunătăţirea 
sănătăţii materno-infantile" . 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la  
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind asigurarea calităţii 
în sistemul de sănătate ( PLx 465/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare activitatea de asigurare a 
calităţii serviciilor de sănătate acordate în cadrul sistemului de sănătate 
prin reglementarea activităţii Autorităţii Naţionale de Management al 
Calităţii în Sănătate (ANMCS) precum şi abrogarea prevederilor Legii 
nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
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privesc activitatea autorităţii anterior menţionate precum şi a altor 
dispoziţii incidente. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 
octombrie 2016. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 
Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 
majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond, asupra  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală 
comunitară (PLx.170/2017), sesizare în comun cu  Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului 
legal privind asistenţa medicală comunitară, definirea centrelor 
comunitare şi integrarea serviciilor din domeniul respectiv de 
reglementare, concretizată în luarea unor măsuri pentru asigurarea cu 
prioritate a serviciilor medico-sociale pentru populaţia din mediul rural şi 
grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală şi 
accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost eficace pentru 
toate categoriile de persoane. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 3 aprilie 2017. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 
propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 

În ziua de marţi, 25 aprilie 2017, începând cu ora 15,00, membrii 
comisiei au participat la proiecţia documentarului Human Harvest şi 
dezbatere pe tema recoltării forţate de organe. 

În acest film, nominalizaţii la Premiul Nobel pentru Pace, fostul 
secretar de stat canadian David Kilgour şi avocatul internaţional pentru 
drepturile omului, David Matas, investighează comerţul cu organe şi aduc 
în atenţia comunităţii internaţionale una dintre cele mai grave crime 
împotriva umanităţii - uciderea prizonierilor de conştiinţă pentru organe. 

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai organizaţiei de 
promovare a eticii în medicina de transplant, „Doctori împotriva 
Recoltării Forţate de Organe” (DAFOH) şi mass media. 

 



 3 

În ziua de miercuri, 26 aprilie 2017, membrii comisiei au participat 
la dezbaterea cu tema “Accesul moaşei la îmbunătăţirea sănătăţii 
materno-infantile” . 

Scopul întâlnirii a fost prezentarea proiectului de lege privind 
exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea Colegiului Naţional 
al Moaşelor din România. Dezbaterea a reunit specialişti în sănătatea 
mamei şi copilului, reprezentanţi mass-media, decidenţi politici şi ONG-
uri. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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