
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr.4c-10 /372 /  19 decembrie  2019 

 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 17 - 19  decembrie 2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitat, domnul 

Bogdan Ghinea, consilier în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (PLx.554/2019) . 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind anularea 

unor contribuţii şi obligaţii fiscale  (PLx.564/2019)  . 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protejarea 

vieţii de familie şi reglementarea unor situaţii juridice în cazul 

persoanelor aflate în uniune consensuală   (PLx.593/2019). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995    

(PLx.636/2019). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PLx.589/2019) . 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PLx.600/2019). 

7. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind 

parteneriatul civil (Plx.152/2019). 
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8. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind 

parteneriatul civil (Plx.153/2019). 

9. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice    

(Plx.135/2019). 

10. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx.139/2019). 

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

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice   

(PLx.450/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (PLx.554/2019).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu un „Spaţiu 

pentru Clubul pensionarilor şi activităţilor specifice asociaţiei de 

proprietari la locuinţele cu un număr de peste 25 de apartamente” a 

Anexei nr.1 „Exigenţe minimale pentru locuinţe” litera G „Spaţii şi 

instalaţii de folosinţă comună pentru clădiri cu mai multe locuinţe ”din 

Legea locuinţei nr.114/1996.  

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind anularea unor 

contribuţii şi obligaţii fiscale (PLx.564/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare anularea contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate (CASS), precum şi a obligaţiilor fiscale 

accesorii aferente acestora pentru persoanele fizice în cazul cărora sumele 

de plată au fost stabilite prin deciziile de impunere anuale, emise şi 

comunicate de organul fiscal competent, pentru definitivarea contribuţiei 

individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, 

pentru perioada 2014 – 2017. De asemenea, în cazul persoanelor care au 

efectuat plata obligaţiilor respective se instituie dreptul de a obţine 

restituirea sumelor achitate. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019.  



 3 

 În urma finalizării 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 proiectului de Lege privind protejarea vieţii de 

familie şi reglementarea unor situaţii juridice în cazul persoanelor aflate 

în uniune consensuală (PLx.593/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare protejarea vieţii de familie 

şi reglementarea unor situaţii juridice în cazul persoanelor aflate în 

uniune consensuală. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative cu un 

amendament admis. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995  (PLx.636/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu trei noi 

puncte a Listei principalilor poluanţi din anexa nr.6 la Legea apelor 

nr.107/1996, intervenţia legislativă vizând, potrivit expunerii de motive, 

asigurarea condiţiilor de sănătate şi a mediului sănătos, în deplin acord cu 

noutăţile din cercetarea ştiinţifică. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 26 noiembrie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarae proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice  (PLx.589/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea anexei nr.II la 

Legea-cadru nr.153/2017. Astfel, se propune atât corelarea unor funcţii cu 

prevederile Legii nr.229/2016 pentru organizarea şi exercitarea profesiei 

de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului fizioterapeuţilor din România, cât şi majorarea coeficienţilor 

de salarizare pentru specialiştii care deţin un titlu oficial de calificare în 

fizioterapie. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Anexei a II 

a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PLx.600/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.153/2017, în sensul introducerii funcţiilor de biochimist medical 

specialist, biochimist medical principal, biolog medical specialist, biolog 

medical principal, chimist medical specialist, chimist medical principal, 

modificarea coeficienţilor de ierarhizare pentru funcţiile amintite şi 

aplicarea acestor coeficienţi de ierarhizare începând cu data de 1 ianuarie 

2020. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind parteneriatul civil 

(Plx.152/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic al parteneriatului civil, vizând condiţiile şi efectele încheierii 

acestuia, drepturile şi obligaţiile partenerilor, precum şi încetarea şi 

desfacerea parteneriatelor civile 

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

legislativă în ședința din data de 18 martie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind parteneriatul civil 

(Plx.153/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic al parteneriatului civil, vizând condiţiile şi efectele încheierii 

acestuia, drepturile şi obligaţiile partenerilor, precum şi încetarea şi 

desfacerea parteneriatelor civile. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 18 martie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative . 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comsiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx.135/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.263/2010, în sensul acordării personalului din sistemul medical, a 

posibilităţii de pensionare, la cerere, fără penalizare, înainte de vârsta 

standard de pensionare prevăzută de legislaţia actuală, dar nu înainte de 

împlinirea vârstei de 57 ani femeile şi 60 ani bărbaţii. 

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

legislativă în ședința din data de 13 martie 2019.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx.139/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) 

al art.391 din Legea nr.95/2006, în vederea reducerii vârstei standard de 

pensionarea a medicilor, cu luarea în considerare a orelor de muncă 

efectuate de către aceştia în gărzile suplimentare.  

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

legislativă în ședința din data de 13 martie 2019.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui raport de adoptare a propunerii legislative cu 

amendamente admise.  

 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx.450/2019),  

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Anexei nr.2 a 

Legii nr.263/2010, cu un nou punct, respectiv, punctul 52, în sensul 

introducerii unei noi activităţi în Lista cuprinzând locurile de muncă 

încadrate în condiţii speciale, şi anume, activitatea desfăşurată de către 
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categoriile de personal medico-sanitar, inclusiv persoanele care 

efectuează gărzi peste programul normal de lucru, stabilite prin hotărâre 

de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii 

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

proiectul de lege în ședința din data de 2 octombrie 2019.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele prezentate în 

anexă şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

În zilele de 18 și 19 decembrie 2019, Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, 

fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra 

proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


