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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de  3 şi  5 martie  2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi:   

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii, 

- dl. Dragoş Virgil Titea -  secretar de stat în cadrul 

Ministerului Transporturilor, 

- dl. Viorel Creţu – director al Direcţiei medicale din cadrul 

Ministerului Transporturilor, 

- dna. Doina Melinte – vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

suplimentele alimentare (PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru agricultură. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2014 privind modificarea art.X 
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alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative( PLx 22/2015) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea 

reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru 

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

103/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru transporturi. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri 

pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor 

şi pentru aprobarea unor măsuri financiare( PLx 394/2014) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru transporturi. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte 

normative ( PLx 74/2015). 

6. Audierea conducerii Institutului Naţional de Hematologie 

Transfuzională privind raportul de activitate pe anul 2014. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 

alimentare (PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului unitar de 

reglementare, a cadrului juridic instituţional şi procedural necesar, 

protecţia consumatorilor şi a sănătăţii publice, crearea bazei de date care 

să conţină toate tipurile de suplimente alimentare certificate în 

concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene. Totodată se stabilesc 
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sancţiuni penale şi contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor 

instituite de prezenta lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a 

respins proiectul de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012.Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil proiectul de lege cu 

un amendament;dl.dep.Horia Cristian, precum şi Ministerul Sănătăţii au 

înaintat o serie de amendamente. 

Dl.Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi menţionează că 

proiectul de lege transpune legislaţia europeană în domeniu cu privire la 

apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare, 

la includerea anumitor substanţe, la procedura de reglementare cu control 

dar şi la recunoaşterea mutuală a notificărilor emise în alte state membre 

pentru suplimentele alimentare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărât,  cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până săptămâna viitoare. 

 

 

La  punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond,  asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea 

art.X alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative ( PLx 22/2015) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal 

pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a 

sumelor necesare Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei pentru 

stingerea tuturor arieratelor înregistrate de către unităţile sanitare cu 

paturi din subordinea acestora.  Senatul, în calitate de primă Cameră 

sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 5 februarie 
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2015.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un 

raport preliminar de aprobare, în forma prezentată de Senat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

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

de Senat. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea 

reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru 

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

103/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare transferul a 13 unităţi 

sanitare cu paturi din Ministerului Transporturilor în subordinea 

Ministerului Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi 

preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de 

Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 

Bucureşti, sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz. 

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

în şedinţa din 25 martie 2013.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a înaintat un raport 

preliminar de adoptare cu amendamente. 
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Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor susţin adoptarea 

proiectului de Lege cu amendamentele admise în Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură. 

 În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi,  adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele 

admise, care se regăsesc în raportul comun. 

 

La  punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri 

pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor 

şi pentru aprobarea unor măsuri financiare( PLx 394/2014) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru transporturi şi infrastructură. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor spitale din 

subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Ministerului 

Transporturilor, precum şi reglementarea posibilităţii alocării în anul 

2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

ordonatorilor principali de credite, a unor sume pentru finanţarea unor 

cheltuieli din domeniul cultural, religios şi sportiv, care nu pot fi 

asigurate din bugetul aprobat. Senatul, în calitate de primă Cameră 

sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 septembrie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a înaintat un raport 

preliminar de aprobare în forma prezentată de Senat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

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

de Senat. 
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La  punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative (PLx 

74/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. Astfel, s-au corelat prevederile 

referitoare la contribuţiile pentru finanţarea cheltuielilor pentru sănătate 

cu cele referitoare la nivelul accizelor, în sensul exprimării acestora în lei. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 februarie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La  punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

audierea conducerii Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională 

privind raportul de activitate pe anul 2014. 

Au participat la audieri domnul Alin Ţucmeanu –secretar de stat în 

cadrul Ministerului Sănătăţii, din partea Institutului Naţional de 

Hematologie Transfuzională domnul director Andrei Rosin şi patru 

directori ai unor centre regionale, domnul Călin Alexandru director 

general  din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al 

Ministerului Afacerilor Interne. 

În deschidere domnul director Andrei Rosin a prezentat realizările 

şi problemele cu care se confruntă Institutul Naţional de Hematologie 

Transfuzională:  
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- personal medical auxiliar şi administrativ insuficient pentru 

necesităţile reale ale reţelei, această lipsă a personalului se reflectă şi în 

modul de administrare al site-ului instituţiei; 

- intrarea în regim de urgenţă a transfuziei prin preluarea de către 

Ministerul Afacerilor Interne; 

- în Uniunea Europeană cea mai mare parte a sângelui colectat se 

face prin colectă mobilă, în România acest lucru este nerealizat din cauza 

insuficienţei resurselor umane şi materiale, a lipsei mijloacelor auto 

specifice, cât şi a infrastructurii rutiere şi imobiliare, lipsa voluntarilor de 

sprijinire a colectei de sânge; 

- donarea de sânge este „răsplătită” prin acordarea a  7 tichete de 

masă a căror valoare este variabilă şi  prin acordarea unei zile libere; 

- înfiinţarea a 10 centre metodologice zonale fără atribuţii 

administrative în vederea creşterii reţelei naţionale de transfuzie, ţinând 

cont de populaţia arondată, distanţele dintre centrele judeţene  şi cele 

zonale şi condiţiile geografice şi meteorologice specifice; 

- se doreşte în viitor separarea activităţii clinice de  cea 

transfuzională şi creşterea performanţelor în toate domeniile. 

Dl. secretar de stat Alin Ţucmeanu intervine şi precizează că din 

această săptămână Institutul Naţional de Hematologie a trecut în 

subordinea directă a domniei sale  şi se doreşte creşterii eficienţei 

activităţii Institutului, totodată s-a propus reorganizarea instituţiei astfel 

încât partea de hematologie să fie preluată de Institutul Fundeni, iar de 

partea de transfuzie se va ocupa Institutul de Transfuzie. 

Dna deputat Sonia Drăghici intervine şi precizează că toate ţările 

lumii pun accent pe „donatorii fidelizaţi”, cei care donează periodic, de 

minimum 3 ori pe an. Numărul donatorilor fidelizaţi din România nu a 

crescut semnificativ în ultimii ani. în plus, media de vârstă a acestora este 

de 40 de ani, ceea ce înseamnă că în curând ei nu vor mai fi apţi să 

doneze din punct de vedere medical. În aceste condiţii, promovarea 
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recrutării de donatori şi menţinerea lor ca donatori fidelizaţi este extrem 

de importantă. Este necesară susţinerea unei campanii ample de educare 

privind donarea de sânge şi fidelizarea donatorilor, precum şi a unei 

campanii de informare a medicilor de familie în vederea încurajării 

promovării donării de sânge în rândul pacienţilor acestora.  

Dl. director general Călin Alexandru precizează că trecerea 

transfuziei în sistemul de urgenţe presupune o analiză serioasă şi 

profundă a acestei probleme; Ministerul Afacerilor Interne susţine 

regionalizarea (existenţa a 8 centre) pentru creşterea eficienţei şi 

activitatea centrelor mobile. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, precizează că 

în cadrul acestor audieri s-a constatat faptul că, nici până în prezent, 

Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională nu este în măsură să 

prezinte un raport complet de activitate care să includă obiectivele, 

măsurile manageriale şi rezultatele obţinute în urma aplicării acestora. De 

asemenea, conducerea institutului nu a fost în măsură să răspundă la toate 

întrebările privind deficienţele constatate.  

În consecinţă, s-a solicitat reprezentantului Ministerului Sănătăţii 

să întreprindă toate diligenţele necesare pentru remedierea de urgenţă a 

deficienţelor constatate şi buna funcţionare a institutului. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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