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PROCES VERBAL  

 al lucrărilor comisiei din perioada 28 februarie  - 2 martie  2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua de 28 februarie 2017 și în ziua de 2 

martie 2017 sunt prezenți 18 deputați, iar în ziua de 1 martie 2017 sunt 

prezenți  19 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. Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

-dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătății; 

-dl. Mihai Tomescu, președintele Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități; 

-dna. Ioana Dobre,  consilier în cadrul Autorității Naționale pentru 

Persoanele cu Dizabilități. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
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1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru 

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

sănătăţii ( PLx 452/2016). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2016 pentru 

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

sănătăţii (PLx 503/2016). 

3. 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). 

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

modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 779/2015) - 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate ( Plx 133/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea şi 

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

452/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect  modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând 

transpunerea prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a 

Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi 

a Regulamentului (UE) nr.1024/2012 privind cooperarea administrativă 

prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul 

IMI”). 

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

legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,   cu 

majoritate de voturi ( 1 abţinere), adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru 

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

sănătăţii, cu amendamentele redate în anexa raportului. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii procedează la  dezbateri, în 

fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 503/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul eficientizării de urgenţă a 

activităţii de inspecţie sanitară de stat la nivel naţional, prin coordonarea 

activităţii specifice, precum şi a celei metodologice de către Inspecţia 

Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii. Astfel, în situaţii de risc 

pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi pentru asigurarea respectării 

prevederilor normelor legale de igienă şi sănătate publică a 

amplasamentelor, activităţilor, serviciilor, produselor, factorilor de 
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mediu, de habitat, de muncă, inspectorii sanitari pot dispune, proporţional 

cu gravitatea neconformităţilor depistate, sancţiuni contravenţionale 

complementare. 

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

iniţiativa legislativă în şedinţa din 1 noiembrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru drepturile omului au avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc,  cu 

majoritate de voturi (15 voturi pentru, 3 abţineri), să propună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele 

redate în anexa raportului.  

 

La punctul 3 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). 

În şedinţa din 13 februarie 2017 Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea la Comisie a iniţiativei legislative în vederea 

examinării şi depunerii unui nou raport. 

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, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 10 iunie 2015. 

Comisia pentru învăţământ  a avizat favorabil, iar Comisia juridică, 

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

pentru muncă şi protecţie socială au avizat negativ propunerea legislativă.  

Dl.dep.Tudor Ciuhodaru a depus un amendament. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

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

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează  la 

dezbateri,în fond, asupra  proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) 

al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 779/2015) - sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art. 

65 din Legea nr. 448/2006, în sensul ca, de locurile de parcare adaptate, 

rezervate şi semnalizate special pentru persoanele cu handicap, să 

beneficieze şi persoanele care transportă persoane cu handicap. 

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

lege în şedinţa din 2 noiembrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură, precum şi Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin care se propune 

respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

Comisiei pentru sănătate şi familie, cu unanimitate de voturi. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la  

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( Plx 
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133/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială . 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, preconizându-se 

verificarea la domiciliu a angajaţilor aflaţi în concediu medical. 

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

finanţe şi bănci au avizat favorabil, iar Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a avizat negativ iniţiativa legislativă. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin care se propune 

respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

Comisiei pentru sănătate şi familie, cu majoritate de voturi. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

În ziua de 2 martie 2017, membrii Comisiei au organizat o 

dezbatere referitoare la Ordonanţa de Urgenţă 79/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, la care au participat rectori ai universităţilor de medicină, 

reprezentanţi ai asociaţiilor din domeniu, experţi, precum şi fostul 

ministru al sănătăţii,  domnul Vlad Voiculescu, iniţiatorul ordonanţei. 

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2016, se prevede 

extinderea incompatibilităţilor pentru manager şi ceilalţi membri ai 

comitetului director - director medical, director financiar-contabil - astfel 

încât aceste funcţii au devenit incompatibile cu cele de conducere, 

administrare şi control în partide politice sau societăţi comerciale. 

Aceasta prevede şi extinderea conflictului de interese pentru persoanele 

din conducerea spitalelor şi cu: "deţinerea de către soţul/ soţia, rudele ori 
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afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv ai managerului, a funcţiei de 

membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical 

sau a unei alte funcţii de manager". 

În urma dezbaterilor, s-a concluzionat că OUG 79/2016, va fi 

aprobată cu amendamente. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


	Comisia pentru Sănătate şi Familie                               Nr.4c-8 /121 / 9  martie  2017

		2017-03-09T13:44:25+0200
	Constanta Popa




