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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 11 - 13  octombrie  2016 

 

 

La lucrările comisiei, în ziua de 11 octombrie sunt prezenţi 16 

deputaţi din totalul de 17 membri ai Comisiei, iar în zilele de 12 și 13 

octombrie sunt prezenți 17 deputați din totalul de 17 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

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

- dna. Mihaela Ene, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului 

substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011/2016) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 341/2016). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul 
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serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016)  - sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Codului Fiscal ( Plx 382/2016) . 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie şi membrii Comisei pentru industrii şi servicii procedează la  

reexaminarea Legii privind reglementarea marketingului substituenţilor 

de lapte matern ( PLx 734/2011/2016). 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea reexaminării, 

la cererea Președintelui României, a Legii privind reglementarea 

marketingului substituenţilor de lapte matern, în vederea unei noi 

examinări și depunerii unui nou raport înlocuitor. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii 

hotărăsc,  cu unanimitate de voturi, adoptarea Legii privind reglementarea 

marketingului substituenţilor de lapte matern, cu amendamentele admise, 

redate în anexa care face parte integrantă din raportul comun înlocuitor, şi 

înaintarea acestuia plenului Camerei Deputaţilor.  

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie procedează la  dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii ( Plx 341/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

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

al art.800 din Legea nr.95/2006, în sensul acordării persoanelor juridice, 

autorizate să elibereze medicamentele către populaţie, a posibilităţii de a 

desfăşura şi activitate de distribuţie angro de medicamente, urmărindu-se 

aplicarea principiilor de legitimă concurenţă prin cunoaşterea exactă a 
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nevoilor populaţiei şi reglarea pieţei medicamentelor atât sub aspectul 

varietăţii ofertei, cât şi în ceea ce priveşte preţul cel mai competitiv. 

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

legislativă în ședința din data de 6 septembrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

industrii şi servicii au avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei  hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (4 voturi pentru adoptare, 4 voturi împotrivă, 2 voturi 

pentru abţinere), 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 proiectului de Lege privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de 

ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov ( PLx 

355/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare Statutul personalului 

profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă 

Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov, unităţi sanitare 

publice de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflate în 

subordinea Ministerului Sănătăţii. 

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

Lege în ședința din data de 14 septembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Codului Fiscal ( Plx 382/2016). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.180 

alin.(1) din Legea nr.227/2015, în sensul eliminării obligaţiei de a plăti 

contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care nu 

realizează venituri . 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 

septembrie 2016. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc, amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.dr. Florin BUICU 
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