
 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

  

 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr.4c-10 / 432/ 3 decembrie  2018 

 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 13 şi 15  noiembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 13 și 15 noiembrie 2018 sunt 

prezenți 18 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  Cristian Șologon, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

- doamna Diana Țenea, director general în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii  pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul sănătăţii  (PLx.45/2017/2018) – sesizare în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (Plx.554/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale (Plx.556/2018) . 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor 

dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice      

(PLx.613/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal  (Plx.651/2018). 

6. Întâlnire cu reprezentanţii Global TB Caucus pe tema 

reducerii şi eliminării epidemiei de tuberculoză. 

constanta.popa
Ştampilă nouă



 2 

 

 

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

reexaminarea Legii  pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii (PLx.45/2017/2018), sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în vederea reexaminării, ca 

urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.355 din 23 mai 2018, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.652 din 26 iulie 

2018, prin care se constată neconstituţionalitatea legii.  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

Legea trimisă la promulgare vizează măsuri legislative cu incidenţă în 

multiple domenii din sectorul sanitar: sistemul informatic, activitatea 

UPU/CPU, definirea unor noi entităţi, reorganizarea furnizorilor de 

servicii medicale, închirierea unor spaţii aflate în administrarea unităţilor 

sanitare, modificarea vârstei limită de pensionare a medicilor, 

desfăşurarea activităţilor colegiilor profesionale, precum şi activitatea de 

distribuţie de medicamente. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins legea, în 

şedinţa din 29 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, respingerea legii şi transmiterea 

acestei soluţii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi urmând ca 

raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

(Plx.554/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) 

al art.128 din Legea nr.272/2004, în sensul stabilirii dreptului la alocaţia 

lunară de plasament pentru copiii pentru care s-a dispus măsura 

plasamentului sau s-a instituit tutela, începând cu luna în care aceştia intră 

în sistemul de protecţie al statului.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 15 octombrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind stimularea prezentării 

gravidelor la consultaţii prenatale (Plx.556/2018). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stimularea 

prezentării femeilor gravide la consultaţiile prenatale, prin acordarea 

gratuită, pentru fiecare nou-născut viu, a unui sprijin material la nivelul 

indicatorului social de referinţă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 15 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei 

legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii 

legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice  

(PLx.613/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea unor dispoziţii 

legale cu privire la obiective şi proiecte de investiţii finanţate din fonduri 

publice, pentru a căror realizare au fost prevăzute standarde de cost 

elaborate de către ministere şi alte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, pentru domeniile de activitate specifice 

acestora, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice, aprobate ulterior prin hotărâre a Guvernului. 

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

lege în şedinţa din 22 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 propunerii legislative pentru modificarea lit.h), 

alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(Plx.651/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015, în sensul introducerii unei 

noi categorii de scutiri de la plata impozitului/taxei pentru imobile 

aferentă clădirilor/spaţiilor din interiorul acestora, în care sunt organizate 

şi funcţionează cabinete de medicină de familie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă, în şedinţa din 24 octombrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a  propunerii legislative. 

 

În ziua de 13 noiembrie 2018 a avut loc o întâlnire a membrilor 

Comisiei pentru sănătate şi familie cu reprezentanţii Global TB Caucus 

pe tema reducerii şi eliminării epidemiei de tuberculoză. 

În cadrul întâlnirii s-a discutat formarea unui nou grup parlamentar 

la nivel mondial, care să ceară un răspuns eficace la epidemia de TBC, în 

colaborare cu organizaţii precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 

Fondul Global, Parteneriatul Stop TB şi cu organizaţile                       

non-guvernamentale din întreaga lume, depăşind graniţe politice şi 

georgrafice, pentru a obţine angajamentul ţărilor noastre şi nu numai, de a 

pune capăt epidemiei de tuberculoză în decursul unei singure generaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


