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PROCES VERBAL 

al  lucrărilor comisiei din perioada 19 – 21  septembrie  2017 

 

La lucrările comisiei în ziua 19 septembrie 2017 sunt prezenți 17 
deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, iar în zilele de  20 și 21 
septembrie  2017 sunt prezenți 14 deputați din totalul de 18 membri ai 
Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitat: 
-  dl. Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 
-    dna. Magda Ciobanu, coordonator expert în cadrul Ministerului 

Sănătății; 
- dl. Nicolae Fotin, președintele Agenției Naționale a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale; 
-  dl. Alexandru Velicu, vicepreședintele Agenției Naționale a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale; 
-  dna. Ramona Brad, director  al ”Inițiativei 2035-Prima Generație 

Fără Tutun a României”. 
 

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

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PLx.45/2017). 

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea consumului de tutun (PLx.531/2016). 

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

dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx.45/2017). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unor prevederi din cuprinsul Titlului XII – Exercitarea 
profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 
România din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţia 
legislativă vizând în principal: 

- instituirea unei excepţii de la regula de incompatibilitate 
între profesia de medic şi calitatea de angajat ori colaborator de producţie 
ori distribuţie de produse farmaceutice sau de materiale sanitare, respectiv 
situaţia în care este vorba de participare la efectuarea unor studii clinice 
ori la desfăşurarea unor activităţi sau manifestări cu caracter ştiinţific sau 
medical; 

- modificarea modului de avizare anuală a documentului în 
baza căruia se exercită profesia de medic, respectiv certificatul de 
membru al Colegiului Medicilor din România; 

- acordarea posibilităţii de majorare a vârstei de pensionare a 
medicilor de la 65 de ani la 67 de ani, cu condiţia îndeplinirii tuturor 
cerinţelor necesare exercitării profesiei de medic în mod legal şi în 
siguranţă; 

- includerea medicilor rezidenţi care întrunesc anumite 
condiţii în CMR; 

- reglementarea unor dispoziţii referitoare la Registrul unic al 
medicilor cu drept de practică; 

- instituirea obligaţiei medicului de a menţiona codul de 
identificare profesională pe orice document medical pe care îl emite. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat în şedinţa 
din 22 decembrie 2016, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată. 

Ministerul Sănătăţii a înaintat un punct de vedere, cu unele 
observaţii și propuneri. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul 
de Lege, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 
avizat negativ inițiativa legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 
voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 

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

dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 
consumului de tutun (PLx.531/2016). 

Domnul deputat Florin  Buicu, președintele comisiei, informează 
că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
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consumului de tutun, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
redefinirii noţiunilor de „spaţiu public închis” şi „spaţiu închis de la locul 
de muncă”, precum şi a instituirii unor noi reguli în ceea ce priveşte 
zonele în care fumatul este permis. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 
proiectul de Lege în ședința din data de 1 noiembrie 2016 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, iar Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia 
pentru drepturile omului au avizat negativ proiectul de Lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 
voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 

 
În ziua de joi, 21 septembrie 2017, membrii comisiei participă la 

conferinţa „Creşterea accesului la servicii de îngrijiri la domiciliu pentru 
persoane vârstnice din România” organizată sub patronajul Comisiei 
pentru sănătate şi familie și  al Ambasadelor Belgiei şi Elveţiei în 
România. 

Obiectivele acestei conferinţe au fost informarea decidenţilor 
politici asupra nevoilor de servicii identificate în timpul implementării 
proiectului „Îngrijirile la domiciliu pentru persoanele în vârstă din mediul 
rural”, precum şi  dezbaterea asupra posibilelor soluţii instituţionale, de 
organizare, de finanţare sustenabilă a serviciilor de îngrijiri la domiciliu 
pentru persoanele în vârstă în România.  

 
 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dr. Lucreţia ROŞCA 
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