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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 3 şi 4 mai 2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua 3 mai 2017 sunt prezenți 13 deputați, 
iar în ziua de 4 mai 2017 sunt prezenți 12 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. 
 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, ordinea de zi: 
1.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. 

  
La unicul punct al ordinii, membrii Comisiei procedează la 

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.  

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. 
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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, în vederea analizei 
punctului de vedere al 54 de organizaţii neguvernamentale furnizoare de 
servicii sociale şi medicale dedicate persoanelor varstnice, cu precădere 
îngrijiri la domiciliu. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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