
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 /109/  9 martie  2016 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 23 şi  25  februarie 2016 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în ziua de 23 februarie, 18 

deputaţi, iar în ziua de 25 februarie, 17 deputați din totalul de 19 membri 

ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii.; 

-dna. Anca Ginavar, director general în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 

În ziua de 23 februarie 2016, Comisia pentru sănătate şi familie    a 

adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Audieri privind Raportul de activitate al Autorităţii 

Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pe anul 2015. 

La aceste audieri au participat din partea Autorității Naţională de 

Management al Calităţii în Sănătate,  dl. Vasile Cepoi – preşedinte, dl. 

Sorin Ungureanu – director, din partea Ministerului Sănătății, dl. Răzvan 
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Vulcănescu – subsecretar de stat, din partea Ministerului Afacerilor 

Interne,  dl. Călin Alexandru – director, din partea din cadrul  

Ministerului Transporturilor,dl. Ghiţă Sorin – şef serviciu – Direcția 

Medicală, din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dl. 

Gheorghe Radu Ţibichi – director general. 

Dl. președinte Vasile Cepoi prezintă o sinteză a  Raportului de 

activitate al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate 

(A.N.M.C.S.) pe anul 2015. ANMCS, este o instituție nou înființată, care 

urmărește impunerea unor standarde minimale de calitate și siguranță a 

pacientului în funcționarea tuturor categoriilor de furnizori de servicii de 

îngrijire a sănătății, precum și monitorizarea tuturor categoriilor de unități 

sanitare sub aspectul respectării, dar și al îmbunătățirii calității actului 

medical. 

În finalul  prezentării Raportului,  dl. Vasile Cepoi precizează care 

sunt principalele obiective ale instituţiei pentru anul 2016: 

- încheierea primului ciclu de acreditare a spitalelor din 

România; 

- elaborarea ediţiei a doua a standardelor de acreditare a 

spitalelor; 

-  demararea implementării ediţiei a doua a standardelor de 

acreditare a spitalelor, precum şi celui de-al doilea ciclu de acreditare 

pentru unităţile sanitare cu paturi; 

- continuarea promovării conceptului de calitate în sănătate şi 

siguranţa pacientului în rândul profesioniştilor din sistemul sanitar; 

- organizarea de cursuri de perfecționare pentru evaluatorii de 

spitale; 

- adoptarea prin consens cu actorii interesați a celei de-a doua 

ediții de standarde de calitate pentru spitale; 
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- demararea activităţii pentru elaborarea standardelor de 

acreditare în cazul cabinetelor de medici de familie şi celor ale medicilor 

specialişti din ambulatorii; 

- stabilirea de relaţii de colaborare cu organisme similare din 

străinătate; 

- cunoaşterea nivelului de implementare al managementului 

calităţii în spitalele din România şi punerea la dispoziţia factorilor de 

decizie a datelor necesare adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea 

serviciilor medicale spitaliceşti. 

Dl. Gheorghe Radu Ţibichi intervine și precizează că,  urmare a  

faptului că procesul de evaluare al unităţilor sanitare se va încheia în anul 

2018, este imperios necesară modificarea art.249 alin.(3) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările ulterioare conform căruia „CNAS încheie contracte numai cu 

unităţile sanitare acreditate”.  În acest sens, CNAS a înaintat Ministerului 

Sănătăţii, care are drept de iniţiativă legislativă în cadrul Guvernului, 

propunerea de modificare, cu caracter de urgenţă, a Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

În ziua de 25 februarie 2016,  Comisia pentru sănătate şi familie    

a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare ( Plx 28/2016). 

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

modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 620/2015) . 

 



 4

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.7 

alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi 

serviciile funerare ( Plx. 28/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) 

al art. 7 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și 

serviciile funerare, în sensul ca, pentru extinderea cimitirelor cu suprafețe 

de teren limitrofe să nu fie necesară obținerea autorizației de construire. 

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

ședința din data de 15 februarie 2016. 

Dna. director Anca Ginavar intervine și precizează că Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nu susține propunerea 

legislativă în forma prezentată, întrucât, potrivit articolului 3 alin. (1) lit.i) 

din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

republicată, este obligatorie obținerea autorizației de construire în 

situațiile înființării de cimitire noi precum și extinderii cimitirelor. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative . 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

620/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.391 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările ulterioare, în sensul eliminării discriminării dintre medicii de 
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familie ce lucrează în mediul urban faţă de cei care lucrează în mediul 

rural referitor la posibilitatea continuării activităţii după împlinirea vârstei 

de pensionare. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 22 septembrie 2015. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege. 

În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul 

de Lege a fost retrimis Comisiei, în ședința din ziua de 15 februarie 2016, 

în vederea examinării și depunerii unui raport suplimentar, mai 

precizează domnia sa.  

În urma dezbaterilor pe amendamente, domnul deputat Florin 

Buicu, preşedintele comisiei,  constată lipsa de cvorum şi, în consecinţă, 

suspendă lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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