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Camera  Deputaţilor 
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PROCES VERBAL 

lucrărilor comisiei din zilele  de 10, 11 și 12 martie 2020 

 

La lucrările comisiei din zilele 10, 11 și 12  martie 2020 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 invitați: 

- domnul Raed Arafat, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- domnul Andrei Baciu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- domnul Călin Alexandru, director în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- doamna Paula Chira, consilier în cadrul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind 

stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 

carantinei ( PLx.84/2020)  - sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională. 

2. Reexaminarea Legii  privind preluarea personalului angajat 

cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în 

acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea 

autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, 

Maramureş, Mureş şi Sibiu ( PLx.751/2018/2019) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 
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3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2020 pentru 

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

sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

(PLx.85/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.41/2019 privind 

stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare 

necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi 

pentru autorizarea produselor biocide ( PLx.346/2019). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx.258/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de 

urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 

(PLx.84/2020), sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintel comisiei, informează că 

proiectul de lge are ca obiect de reglementare constituirea stocurilor de 

urgenţă medicală ca rezerve materiale, destinate intervenţiilor operative 

pentru protecţia populaţiei în situaţii de urgenţă generate de tipul de risc 

epidemii şi alte evenimente generatoare de victime multiple. De 

asemenea, se propune ca, în cazul epidemiilor/pandemiilor sau situaţiilor 

de urgenţă de sănătate publică internaţionale declarate de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, dacă există un risc iminent pentru sănătatea publică, 

cu respectarea din Regulamentul Sanitar Internaţional (2005), la 

propunerea Grupului tehnic de experţi ai Ministerului Sănătaţii, ministrul 

sănătăţii să instituie carantina pentru persoanele care intră pe teritoriul 

României din zonele afectate, ca măsură de prevenire şi limitare a 

îmbolnăvirilor De asemenea, se asigură dotarea tuturor aeroporturilor 

internaţionale, indiferent de subordonare (4 aeroporturi se găsesc sub 

autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, 

iar 12 sub cea a consiliilor judeţene), cu scannere termice, conform 

solicitării Ministerului Sănătăţii. 

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

lege în ședința din 26 februarie 2020. 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi  să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea  

proiectului de Lege,  cu amendamentele admise redate în anexa care face 

parte integrantă din raportul comun. 
 

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

reexaminarea Legii  privind preluarea personalului angajat cu pregătire 

paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea 

primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor 

publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş 

şi Sibiu (PLx.751/2018/2019), trimisă spre dezbatere, în fond, comisiei 

noastre, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională şi 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, ca 

urmare a cererii Președintelui României. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

Legea prevede instituirea unui program pilot pentru cel mult un an de 

zile, prin care personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor 

SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în 

finanțarea autorităților locale, la cererea acestuia, se preia cu statut de 

cadru militar – subofițer sau soldat profesionist, după caz, de către 

inspectoratele pentru situații de urgență în a căror zonă de competență își 

desfășoară actiivtatea, prin derogare de la prevederile Legii nr.80/1995 în 

ceea ce privește dobândirea calității de subofițer. Prevederile acestei legi 

se aplică doar pentru personalul încadrat până cel târziu la data de 31 

decembrie 2018, pentru județele Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și 

Sibiu. 

În conformitate cu dispozițiile art.77 alin.(2) din Constituția 

României, republicată, Președintele României a formulat cererea de 

reexaminare asupra legii transmise la promulgare pe motivul că 

dispozițiile adoptate, prin neclaritatea și impredictibilitatea acestora sunt 

în masură să creeze disfuncționalități în activitatea SMURD. Se 

consideră, de asemenea, că programul-pilot ar trebui astfel reglementat 

încât să fie clar prevăzute durata, procedura de evaluare, eficiența și 

consecințele acestuia. 

Guvernul României, prin punctul de vedere 

nr.83/DPSG/29.01.2020, nu susține Legea. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei  

hotărăsc, cu  unanimitate de voturi, respingerea cererii de reexaminare a 

Președintelui României și adoptarea Legii, în forma adoptată inițial de 

Parlament, precum şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru apărare, 
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ordine publică și siguranță națională cât şi Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului,  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  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi 

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

precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

(PLx.85/2020), 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 modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005. Se reglementează cadrul legal pentru acordarea 

unor servicii integrate şi servicii conexe în cadrul unor programe 

naţionale de sănătate curative, având în vedere faptul că în anul 2020 va 

începe derularea programului naţional pentru persoanele cu afecţiuni din 

spectrul autist, precum şi faptul că în cadrul programelor naţionale de 

sănătate curative, pentru unele dintre aceste programe vor fi acordate 

servicii integrate, care pot cuprinde, după caz, medicamente, servicii 

medicale, investigaţii paraclinice etc. Prin proiectul de act normativ se 

propune ca serviciile medicale din cadrul programelor naţionale de 

sănătate curative, care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate să se deruleze în mod unitar atât prin 

furnizori publici, cât şi prin furnizori privaţi, în mod similar cu 

reglementarea privind furnizorii privaţi de medicamente şi dispozitive 

medicale. Pentru bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate 

decontate din bugetul Fodului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, respectiv bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi pentru cei 

care beneficiază de servicii medicale în baza art.100 şi art.111 din Legea 

nr.95/2006, furnizorii publici şi privaţi au obligaţia de a nu încasa sume 

suplimentare faţă de cele decontate, potrivit actelor normative în vigoare. 

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

lege în ședința din 26 februarie 2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, 

iar Consiliul Legislativ a acordat un aviz negativ. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

hotărăsc, cu  majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat  şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru muncă 

și protecție socială,  urmând ca raportul comun să fie întocmit după 

finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 
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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.41/2019 privind stabilirea unor 

măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru 

aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea 

produselor biocide (PLx.346/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

în vederea implementării activităților necesare pentru aprobarea 

substanțelor active ale produselor bioacide, precum și pentru autorizarea 

produselor biocide, în contextul îndeplinirii angajamentelor asumate de 

România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

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

lege în ședința din 4 septembrie 2019. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru mediu 

și echilibru ecologic și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au avizat 

favorabile proiectul de Lege. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

hotărăsc, cu  unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

La punctul 5 al ordinii, membrii comisiei procedează la dezbateri, 

în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx.258/2019), 

sesizare în comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.199 

alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care vizează 

asigurarea cadrului legal pentru angrenarea constantă a bugetelor locale, 

mai precis a bugetelor primăriilor municipiilor din România, în finanțarea 

și susținerea spitalelor de interes județean, cu excepția acelora care au 

preluat în administrare ca și ordonator de credite un spital. 

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

legislativă, în ședința din 29 mai 2019. 

Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ au avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci au avizat negativ inițiativa legislativă. 
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Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 

întocmit un raport preliminar de respingere a propunerii legislative, cu un 

amendament respins. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate este prezentată 

solicitarea de amânare a iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. 

Supusă votului, propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de 

voturi. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


