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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 26 – 28  septembrie  2017 

 

La lucrările comisiei în ziua 26 septembrie 2017 sunt prezenți 17 
deputați, iar în zilele de  27 și 28 septembrie  2017 sunt prezenți 15 
deputați din totalul de 18 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Lucreția Roșca, 
vicepreşedintele comisiei. 
 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, ordinea zi 
având ca unic punct dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PLx 45/2017). 

 
La unicul punct al ordinii de zi,  membrii comisiei procedează la 

dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx.45/2017). 

Doamna  deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 
informează că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea unor prevederi din cuprinsul Titlului XII – 
Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor din România din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
intervenţia legislativă vizând în principal: 

- instituirea unei excepţii de la regula de incompatibilitate 
între profesia de medic şi calitatea de angajat ori colaborator de producţie 
ori distribuţie de produse farmaceutice sau de materiale sanitare, respectiv 
situaţia în care este vorba de participare la efectuarea unor studii clinice 
ori la desfăşurarea unor activităţi sau manifestări cu caracter ştiinţific sau 
medical; 

- modificarea modului de avizare anuală a documentului în 
baza căruia se exercită profesia de medic, respectiv certificatul de 
membru al Colegiului Medicilor din România; 
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- acordarea posibilităţii de majorare a vârstei de pensionare a 
medicilor de la 65 de ani la 67 de ani, cu condiţia îndeplinirii tuturor 
cerinţelor necesare exercitării profesiei de medic în mod legal şi în 
siguranţă; 

- includerea medicilor rezidenţi care întrunesc anumite 
condiţii în CMR; 

- reglementarea unor dispoziţii referitoare la Registrul unic al 
medicilor cu drept de practică; 

- instituirea obligaţiei medicului de a menţiona codul de 
identificare profesională pe orice document medical pe care îl emite. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat în şedinţa 
din 22 decembrie 2016, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul 
de Lege, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 
avizat negativ inițiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii a înaintat un punct de vedere, cu unele 
observaţii și propuneri. 

În urma dezbaterilor asupra amendamentelor depuse, membrii 
comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, continuarea dezbaterilor   
într-o şedinţă ulterioară. 

 
 
 
 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dr. Lucreţia ROŞCA 
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