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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 19 și 21 aprilie 2016 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi 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 în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- dna. Corina Teodor – consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- dl.   colonel Claudiu Bratu - locțiitor șef al Centrului Operațional 

în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 561/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea articolelor 190 şi 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii ( Plx 754/2015). 



 2

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

medicina şcolară ( Plx 254/2014). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 

( Plx 465/2015). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii  (Plx. 51/2016). 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România (Plx 

788/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă ( Plx. 157/2016). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.1901 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

561/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea 

activităţii de medicină şcolară, preşcolară şi stomatologică pentru studenţi 

în categoria activităţilor finanţate de către spital din bugetul de stat. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 2 decembrie 

2014. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au avizat negativ , iar Comisia pentru învăţământ a avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

articolelor 190 şi 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 754/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare trecerea activităţii 

cabinetelor de medicină şcolară şi preşcolară, precum şi a cabinetelor de 

medicină dentară pentru şcolari şi studenţi în cordonarea unui spital. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 octombrie 

2015. 

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

Comisia pentru administraţie a avizat negativ propunerea legislativă.  

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind medicina şcolară  

( Plx 254/2014). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor 

dispoziţii normative privind înfiinţarea cabinetelor medicale în unităţile 

de învăţământ, prevenirea îmbolnăvirilor, supravegherea epidemiologică, 

controlarea respectării condiţiilor de igienă, precum şi alte măsuri. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 22 aprilie 

2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru 

învăţământ, știință, tineret și sport, precum şi Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat negativ 

propunerea legislativă.  

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (1 abținere),  respingerea propunerii legislative. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.13 

din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 ( Plx 465/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

posibilităţii includerii rezidenţilor în linia de gardă din primul an de 

pregătire în specialitate. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 10 iunie 2015. 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport a avizat 

favorabil, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru 
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buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat negativ propunerea legislativă.  

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (1 abținere),  respingerea propunerii legislative. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 51/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.684 

din Legea nr.95/2006 în sensul introducerii posibilităţii ca, în cazul în 

care partea implicată nu este de acord cu decizia Comisiei pentru 

stabilirea cazurilor de malpraxis, să poată solicita un raport de contra-

expertiză elaborat de o comisie similară din unul din statele membre ale 

Uniunii Europene. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 23 februarie 

2016. 

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

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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La punctul șase al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează de la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru organizarea şi 

funcţionarea sistemului de sănătate din România  ( Plx 788/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 

funcţionarea sistemului de sănătate din România, fiind elaborată, potrivit 

Expunerii de motive, din necesitatea de a oferi soluţii care să transforme 

un sistem aflat   într-o criză perpetuă într-un sistem corect, bazat pe 

realităţile din sptale, care să ofere soluţii pertinente atât pacienţilor, cât şi 

medicilor. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 2 noiembrie 

2015. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil,  Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 

Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă ( Plx 

157/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, în scopul 

asigurării unui cadru legal modern şi a unor mecanisme manageriale 

perfecţionate, menite să asigure apărarea vieţii populaţiei pe timpul 

producerii unor situaţii de urgenţă. Astfel, Institutul pentru Situaţii de 

Urgenţă, în parteneriat cu autorităţile administrativ-teritoriale şi 

Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului, vor realiza comisii mixte de 

control al tuturor localurilor, barurilor, cluburilor, precum şi oricărei alte 

locaţii aflate în spaţiu închis unde se organizează manifestări culturale, 

sportive, de divertisment, educaţie sau conferinţe la care se presupune că 

va participa un număr de minimum 50 persoane. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea negativă a  propunerii legislative.  

 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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