
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr.4c-8 /483/20  decembrie 2017 

 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 5 - 7   decembrie 2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua de 5 decembrie 2017 sunt prezenți 16 

deputați, în ziua de 6 decembrie 2017 sunt prezenți 14 deputați,  iar în ziua de 

7 decembrie 2017 sunt prezenți 13 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 invitați: 
- doamna Daniela Burghilă, director în cadrul Ministerului Educației 

Naționale, 

- domnul Alexandru Șonea, consilier în cadrul Ministerului Educației 

Naționale, 

- domnul Răzvan-Mihai Prisada, vicepreședintele Colegiului 

Farmaciștilor din România, 

- domnul acad.prof.univ.dr. Ioanel Sinescu, rectorul Universității de 

Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, 

- domnul prof.univ.dr. Mircea Beuran, președintele Senatului 

Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, 

- doamna Cristina Pricop, director executiv, Asociația Distribuitorilor și 

Retailerilor Farmaceutici din România, 

- domnul Traian Petcu, vicpreședinte, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,  

- domnul Cristian Duicu, director general, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,  

- domnul Viorel Andronie, președinte, Colegiul Medicilor Veterinari din 

România. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordinea de zi: 

1. Dezbateri, în fond asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PLx.249/2014).  

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea termenului 

de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului 

înlocuitorilor laptelui matern (PLx.234/2017) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru industrii și servicii. 
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3. Dezbateri, în fond, asupra Legii pentru modificarea și completarea 

Legii farmaciei nr.266/2008, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a 

cererii Președintelui României (PLx.804/2015/2016). 

4. Dezbateri asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, aflată în procedură de reexaminare, ca 

urmare a cererii Preşedintelui României (PLx.29/2017) – sesizare în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de 

medic veterinar (PLx.450/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. 

6. Studiu individual. 

 

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

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

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PLx.249/2014).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul definirii titlului profesional pe 

care îl dobândesc absolvenţii Facultăţilor de Medicină Dentară. 

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

în şedinţa din 22 aprilie 2014.  

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de 

lege, iar Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru 

muncă și protecție socială au avizat negativ proiectul de lege. 

Guvernul României nu susține inițiativa legislativă. 

În ședința din data de 8 iunie 2016, plenul Camerei Deputaților a retrimis 

proiectul de lege în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a 

Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui 

matern (PLx.234/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru industrii și 

servicii. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului de intrare 

în vigoare prevăzut la articolul 38 din Legea nr.207/2016, cu 36 luni, pentru a 

permite integrarea tuturor propunerilor Comisiei Europene pentru facilitarea 

liberei circulații a mărfurilor, capitol complex, în special, în privinţa condițiilor 

de etichetare. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în şedinţa din 12 iunie 2017.  

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de 

lege. 

Comisia pentru industrii și servicii a înaintat un raport preliminar de 

adoptare a proiectului în forma înaintată de Senat.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate 

de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma înaintată  de către Senat. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la dezbateri, 

în fond asupra Legii Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei 

nr.266/2008, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii 

Președintelui României (PLx.804/2015/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că în 

motivarea cererii de reexaminare, Președintele României  precizează că între 

actualele reglementări ale art.2 alin. (3) și (4), ce conțin dispoziții restrictive cu 

privire la vânzarea de medicamente fără prescripție medicală (este interzisă 

autoservirea în cadrul farmaciilor), și prevederile nou introduse prin legea 

trimisă la promulgare, respectiv art.2alin.(41), ce permit vânzarea și eliberarea 

prin intermediul serviciilor societății informaționale a acestui tip de 

medicamente, în condițiile ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății, 

există nu numai o lipsă de corelare a normelor, dar și o discrepanță sub 

aspectul politicilor menite să asigure sănătatea publică. 

Totodată, în vederea reexaminării, se semnalizează că la nivel european 

regimul juridic al vânzării la distanță este deja reglementat prin Titlul VII A 

”Vânzarea la distanță către populație” din Directiva 2001/83 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 

comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat Legea supusă 

reexaminării, în şedinţa din 6 septembrie 2016. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la dezbateri 

asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 

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

domeniul sănătăţii, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii 

Preşedintelui României (PLx.29/2017) – sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

Legea are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri privind 

îmbunătăţirea modului de funcţionare al comisiilor de specialitate din 

Ministerul Sănătăţii, clarificarea cadrului legal pentru un management 

performant la nivelul serviciilor de ambulanţă, precum şi clarificarea cadrului 

juridic de verificare, constatare şi sancţionare a cazurilor de încălcare a 
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obligaţiilor referitoare la incompatibilităţile şi conflictele de interese, 

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

republicată. 

În motivarea cererii de reexaminare, Preşedintele României precizează 

că actualele reglementări din legea transmisă la promulgare modifică 

substanţial regimul juridic al incompatibilităţilor, în sensul lărgirii sferei 

activităţilor ce pot fi desfăşurate de către managerii serviciilor de ambulanţă, 

respectiv ai spitalelor publice, noua formulare indicând neclarităţi în aplicarea 

legii. Totodată, în vederea reexaminării, se semnalează că trebuie reanalizată 

sub aspectul oportunităţii, implicarea universităţilor în politicile de resurse 

umane ale spitalelor clinice şi în cazul funcţiilor a căror componentă 

administrativ-organizatorică este predominantă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Legea supusă 

reexaminării, în şedinţa din 30 octombrie 2017. 

Au fost audiați distinși reprezentanți ai lumii medicale și universitare 

românești care și-au expus punctul de vedere asupra Legii supusă reexaminării. 

 

În ziua de marți, 5 decembrie 2017, Comisia pentru sănătate și familie și 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice și-au desfășurat lucrările în ședință comună având ca unic punct al 

ordinii de zi dezbateri, în fond, asupra  proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de 

medic veterinar (PLx.450/2017). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și  exercitarea profesiunii 

de medic veterinar, republicată, în vederea implementării în legislația națională 

a noilor prevederi europene în domeniu. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din 7 noiembrie 2017. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către 

membrii celor două comisii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (15 voturi 

pentru, 10 voturi împotrivă și 2 abțineri), să supună plenului Camerei 

Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare,  Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 

medic veterinar,  cu amendamentele admise și amendamentele respinse redate 

în anexele care fac parte integrantă din raport comun. 

 

La ultimul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


