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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 20 – 22  noiembrie  2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 20, 21 și 22 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  Theodor Simion, consilier în cadrul Ministerului 

Sănătății. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PLx.510/2018). 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii          

(PLx249/2014). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2017 pentru 

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

sănătăţii (PLx.91/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci . 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2018 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PLx.504/2018). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei 

de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (PLx.598/2018). 
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6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii (PLx.593/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

7. Prezentare a proiectului înfiinţării centrelor de prevenţie 

ALCOINFO. 

 

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

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

acte normative în domeniul sănătăţii (PLx.510/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.185/2017 şi a Legii nr.95/2006, în sensul exceptării cabinetelor de 

medicină de familie şi a cabinetelor medicale dentare de la acreditarea 

prevăzută de Legea nr.185/2017, precum şi menţinerea obligativităţii 

acreditării ambulatoriilor de specialitate, fără a ţine cont de existenţa sau 

inexistenţa contractelor cu Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate.  

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

lege în şedinţa din 3 octombrie 2018. 

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi 

Comisia pentru muncă și protecție socială au avizat negativ proiectul de 

lege. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 

de lege cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

 

La punctul 2 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 sănătăţii (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 muncă și protecție socială  şi 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport au acordat avize 

negative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 

de lege cu amendamentele admise prezentate în anexă. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.91/2018), sesizare în comun cu  Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în vederea stabilirii unui ansamblu de 

măsuri care vizează, în principal, punerea legii menţionate mai sus în 

concordanţă cu recentele modificări şi completări aduse Codului fiscal, 

precum şi alte aspecte în domeniul sănătăţii. 

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

lege în şedinţa din 5 martie 2018. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru bărbați și femei, Comisia 

pentru muncă şi protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, 

culte și problemele minorităților au 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 buget, finanţe şi bănci 

urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul acestei comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului    (PLx.504/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, în sensul redistribuirii 

locurilor/posturilor rămase neocupate la finele repartiţiei concursului de 

rezidenţiat, precum şi organizarea de către Ministerul Sănătăţii a unei 

sesiuni extraordinare a concursului de rezidenţiat în primul semestru al 

anului următor, în cazul în care au rămas locuri/posturi libere. 

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

lege în şedinţa din 3 octombrie 2018. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

emisă de Guvern. 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia  pentru muncă și protecție socială au 

avizat favorabil proiectul de lege. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului 

de lege cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

 

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

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

completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician 

dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România (PLx.598/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.96/2007, intervenţiile legislative vizând norme noi 

referitoare la cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe 

actului medical, privind asigurarea de răspundere civilă a tehnicienilor 

dentari, dar şi cu dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.  

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

lege în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege, cu observaţii şi 

propuneri. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea cu amendamente. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil 

proiectul de lege, iar Comisia pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților  a acordat aviz negativ. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

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

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.593/2018), sesizare în comun  cu Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006. 

Intervenţiile legislative vizează adoptarea unor măsuri care să conducă la 

armonizarea prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al 

pacientului cu dispoziţiile Curţii Constituţionale cuprinse în Decizia 

nr.498/2018. 

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

lege în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi 

transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
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comunicaţiilor urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

În ziua de 20 noiembrie 2018 a avut loc o prezentare a proiectului 

înfiinţării centrelor de prevenţie AlcoInfo. 

Centrele AlcoInfo sunt destinate detectării precoce şi intervenţiei în 

cazurile de abuz şi dependenţă de alcool. Toate centrele AlcoInfo oferă 

servicii complementare intervenţiilor din spital şi sunt destinate 

pacienţilor care au un consum problematic de alcool sau care suferă de 

afecţiuni asociate consumului abuziv de alcool. 

Aceste centre funcţionează în spitale generale şi nu în spitale de 

psihiatrie, fiind dedicate exclusiv tratării psiho-sociale a afecţiunilor 

cauzate de consumul problematic de alcool, de către specialişti deja 

formaţi în domeniul tratării dependenţei de alcool.  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

 


