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PROCES VERBAL 

al  lucrărilor comisiei din perioada 23 – 25  octombrie  2018 

 

 

La lucrările comisiei din zilele de 23 și 24 octombrie 2018 sunt 

prezenți 15 deputați, iar în ziua 25  octombrie 2018 sunt prezenți 16 

deputați din totalul de 18  membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerul 

Sănătății; 

-domnul Theodor Simion, consilier  în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri,  în fond , asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx.59/2018)  - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2017 pentru 

stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

oficiilor teritoriale ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în 

Sănătate  (PLx.92/2018). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2017 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii  (PLx.99/2018) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 
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4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină 

dentară  (Plx.367/2018). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2018 pentru 

asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin 

centrele de permanenţă ( PLx 516/2018). 

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

modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 540/2018) – 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 propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

(Plx.59/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, propunându-se, în principal, 

implementarea cadrului legal cu privire la stabilirea pachetului de servicii 

medicale pentru asigurările voluntare de sănătate.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 19 februarie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților a avizat negativ propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, respingerea propunerii legislative întrucât de la momentul 

inițierii acesteia, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.88/2017 

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

domeniul sănătăţii, având acelaşi obiect de reglementare cu propunerea 

legislativă aflată în dezbatere. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei, procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor 

măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale 

ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 

(PLx.92/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale 

Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, în sensul că 

aceste oficii sunt structuri cu personalitate juridică, iar organizarea, 

funcţionarea şi atribuţiile acestora se aprobă prin hotărâre de Guvern.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 5 martie 2018. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi (o abţinere) adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii  

(PLx.99/2018 ), sesizare în comun cu  Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

temporare care să conducă la suspendarea pentru o perioadă limitată de 

timp, de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a obligaţiei 

deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt 

persoane juridice române, precum şi a deţinătorilor autorizaţiilor de 

punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, 

prin reprezentanţii legali ai acestora, de plată a contribuţiei trimestriale 

datorate pentru medicamentele derivate din sânge uman sau plasmă 

umană.  

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

lege în şedinţa din 7 martie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege şi transmiterea acestei soluţii 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, urmând ca raportul comun să fie 

întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind autorizaţia 

sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară  

(Plx.367/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea modalităţii de acordare 

a autorizaţiei de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină 

dentară. Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ are în vedere 

eliminarea vidului legislativ rezultat din neadoptarea ordinului ministrului 

sănătăţii prevăzut la art.135 alin.(3) lit.e) din Legea nr.95/2006, referitor 

la normele de aplicare a prevederilor legale vizând organizarea 

cabinetelor şi unităţilor medicale mobile.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 4 iunie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

Comisia pentru administraţie și amenajarea teritoriului a avizat 

negativ propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi (2 abţineri) respingerea iniţiativei legislative întrucât a fost emis 

Ordinul ministrului sănătăţii nr.606 din 7 mai 2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor şi unităţilor medicale mobile, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.432/22.05.2018. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea 

continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă (PLx.516/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară aflat 

la dispoziţia Guvernului, atât la credite de angajament, cât şi la credite 

bugetare, cu suma de 25.095 mii lei, în vederea asigurării continuităţii în 

finanţarea serviciilor medicale din asistenţa medicală primară realizate 

prin centrele de permanenţă, până la următoarea rectificare bugetară, 

precum şi modificarea şi completarea Legii nr.263/2004, în sensul 

actualizării condiţiilor în care se pot înfiinţa şi desfiinţa centrele de 

permanenţă.  

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

lege în şedinţa din 8 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi  adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de Senat. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei, procedează la 

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

alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.540/2018), 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 modificarea art.391 din 

Legea nr.95/2006, în sensul stabilirii posibilităţii ca medicii să se 

pensioneze la cerere, la vârsta de 67 de ani, fără a li se afecta însă dreptul 

de a beneficia de pensie la momentul împlinirii vârstei de pensionare 

prevăzută în Legea nr.263/2010.  

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

lege în şedinţa din 10 octombrie 2018. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc, cu majoritate de 

voturi (3 voturi împotrivă), adoptarea cu amendamente a proiectului de 

Lege şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

În ziua de 23 octombrie 2018 au fost audiaţi reprezentanţii 

Societăţii Naţionale de Medicina Familiei. În cadrul acestor audieri s-au 

evidențiat problemele cu care se confruntă medicii de familie şi care se 

pot răsfrânge asupra pacienţilor: birocraţia excesivă şi disfuncţionalităţile 

sistemelor informatice, prevederile cu caracter administrativ ale 

protocoalelor terapeutice, precum şi finanţarea deficitară a medicinei de 

familie. 
 

 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


