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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 6 – 8  noiembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 6 noiembrie 2018 sunt prezenți 15 

deputați, iar în zilele de 7 și 8 noiembrie 2018 sunt prezenți 16 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: 

- domnul  Florin Bucur, șef birou în cadrul Ministerului Apărării 

Naționale; 

- doamna Gabriela Istrate, consilier în cadrul Ministerului 

Mediului; 

- doamna Daniela Marin, consilier în cedrul Ministerului Mediului;  

- doamna Elena Căciulan, președintele Colegiului Fizioterapeuților 

din România. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă        

(PLx.534/2018). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2018 pentru 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 

privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării 

şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în 

vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 

sănătate a populaţiei (PLx.535/2018) – sesizare în comun cu Comisia 
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pentru învăţământ, știință și sport şi Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională. 

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

modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229/2016 privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din 

România (PLx.568/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx.563/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate   

(PLx.574/2018) . 

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

modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PLx.540/2018) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 

medicale primare prin centrele de permanenţă (PLx.534/2018). 

 Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2004, în sensul creării cadrului legal pentru 

desfiinţarea acestor centre, precum şi a schimbării modalităţii de stabilire 

a zonelor în care se înfiinţează centrele respective. 

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

lege în şedinţa din 10 octombrie 2018. 

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a 

avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 

de lege, în forma adoptată de Senat.  

 

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.67/2018 pentru completarea art.8 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de 

mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării 

protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 
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(PLx.535/2018) sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport  şi Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranţă 

naţională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017, în sensul considerării 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 

„Cantacuzino” ca titular al acreditărilor, certificărilor, atestatelor şi 

autorizărilor dobândite anterior de fostul Institut Naţional de Cercetare 

„Cantacuzino”, în măsura în care acestea sunt în termenul de valabilitate. 

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

lege în şedinţa din 10 octombrie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat şi 

transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport  şi Comisiei pentru apărare, ordine publică, siguranţă naţională, 

urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul acestor comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.11 

lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229/2016 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România (PLx.568/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.11 lit.a) 

pct.(vii) din Legea nr.229/2016, în sensul eliminării obligativităţii privind 

vechimea în muncă de cel puţin 19 ani în domeniul recuperării medicale 

pentru obţinerea titlului oficial de calificare în fizioterapie de către 

persoanele angajate ca profesori de cultură fizică medicală în sistemul 

sanitar şi balnear sau de asistenţă socială. 

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

lege în şedinţa din 16 octombrie 2018. 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport a avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea proiectului de lege, 

întrucât acesta creează confuzii de interpretare, cauzate în special de 

existenţa unor programe din domenii diferite de studii universitare de 

licenţă. Prezenta tematică poate face obiectul unei iniţiative privind 

exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
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calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, 

inclusiv în ce priveşte profesia de fizioterapeut. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (PLx.563/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, în sensul 

includerii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală în sfera 

veniturilor care se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru 

creşterea copiilor. 

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

lege în şedinţa din 16 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de 

lege. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind gestionarea siturilor 

potenţial contaminate şi a celor contaminate  (PLx.574/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect  reglementarea gestionării siturilor 

potenţial contaminate şi a celor contaminate, creând condiţiile de 

realizare a obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate stabilite 

prin art.2 alin.(1) din Decizia nr.1386/2013/UE a Parlamentului European 

şi a Consiliului privind un Program general al Uniunii de acţiune pentru 

mediu până în 2020 „O viaţă bună, în limitele planetei noastre”. 

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

lege în şedinţa din 16 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 

alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

540/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.391 din 

Legea nr.95/2006, în sensul stabilirii posibilităţii ca medicii să se 

pensioneze la cerere, la vârsta de 67 de ani, fără a li se afecta însă dreptul 

de a beneficia de pensie la momentul împlinirii vârstei de pensionare 

prevăzută în Legea nr.263/2010.  

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

lege în şedinţa din 10 octombrie 2018. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, în 

şedinţă comună, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie şi membrii 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

lege cu amendamente admise şi respinse. Acestea se regăsesc în raportul 

comun întocmit de cele două comisii. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


