
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 /50 / 11  februarie  2016 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 2 şi  4 februarie 2016 

 

 

În ziua de 2 februarie 2016 Comisia pentru sănătate şi familie   şi-a 

desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

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

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

sănătăţii ( PLx 881/2015). 

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

asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a 

sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor 

achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii 

tuberculozei în România, prin reforma sistemului de control al 

tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la 

medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi 

tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru 

perioada 1 aprilie 2015- 31 martie 2018, implementat de Fundaţia 

Romanian Angel Appeal ( PLx 895/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata 

tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost 



afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 

produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti ( PLx 889/2015 ) - 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România ( PLx 767/2015). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 758/2015). 

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

modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 ( PLx 

745/2015). 

7. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 624/2015). 

8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 585/2015). 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 

823/2015). 

10. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar ( Plx 722/2015) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

 

În deschiderea lucrărilor şedinţei, Comisia pentru sănătate şi 

familie a prezentat scrisoarea Asociaţiei Little People Romania  privind 

campania internaţională de celebrare a celor care trec prin experienţa 

luptei împotriva cancerului, printr-un gest simbolic: purtarea unei 

bandane. Campania ”Zilele Bandanei” se desfăşoară, pentru al treilea an 
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consecutiv, între 4 şi 15 februarie, cele două zile având ele însele o 

semnificaţie deosebită: 4 februarie- Ziua Mondială de Luptă Împotriva 

Cancerului şi 15 februarie- Ziua Internaţională a Copilului cu Cancer. 

Prin acest demers, deputaţii din Comisia pentru Sănătate şi Familie din 

Camera Deputaţilor au arătat sprijinul în demersurile organizaţiilor 

nonguvernamentale de a sprijini tinerii cu cancer, adolescenţii şi 

supravieţuitorii acestei boli, astfel încât aceştia să poată deveni la nivel 

local lideri de opinie, care pot promova interesele sănătăţii publice la 

nivel naţional.  

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

881/2015). 

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

lege în şedinţa din 14 decembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , adoptarea  proiectului de Lege cu 

amendamente. Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru asigurarea de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare 

acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în 

cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, 

prin reforma sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea 
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gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 

accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor 

grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015- 31 martie 

2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal ( PLx 895/2015) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

lege în şedinţa din 14 decembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , întocmirea unui raport preliminar de adoptare 

a  proiectului de Lege în forma prezentată de Senat ce va fi înaintat 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata 

tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost 

afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 

produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti ( PLx 889/2015 ) - 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

lege în şedinţa din 14 decembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , întocmirea unui raport preliminar de adoptare 

a  proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern ce va fi înaintat 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
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La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind instituirea Zilei 

Mondiale a Vederii în România ( PLx 767/2015). 

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

lege în şedinţa din 28 octombrie 2015. 

Guvernul susţine adoptarea propunerii legislative. 

Consiliul Legislativ, Comisia pentru administraţie publică, şi 

amenajarea teritoriului, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 758/2015). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 27 octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea 

legislativă, iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un 

aviz negativ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 
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La punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.12 

din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003  ( PLx 745/2015). 

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

lege în şedinţa din 27 octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

624/2015). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 22 septembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, întrucât 

aceasta nu respectă dispoziţiile constituţionale ale art.74 alin.(4), potrivit 

cărora „propunerile legislative trebuie prezentate numai în forma cerută 

pentru proiectele de legi.” Totodată, pentru respectarea normelor de 

tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, „Proiectele de legi, propunerile 

legislative şi celelalte proiecte de acte normative se redactează în forma 

prescriptivă proprie actelor juridice şi nu sub forma unui tabel de 

concordanţă, aşa cum este structurată prezenta propunere. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul opt al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

585/2015). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă, în şedinţa din 7 septembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 823/2015). 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a propunerii legislative . 

 

La punctul zece al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind organizarea şi 
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exercitarea profesiei de medic veterinar ( Plx 722/2015)- sesizare în 

comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă, în şedinţa din 19 octombrie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , întocmirea unui raport preliminar de 

respingere a  propunerii legislative ce va fi înaintat pentru Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

 

În ziua de 4 februarie 2016 , în cadrul Comisiei pentru sănătate şi 

familie a avut loc o întâlnire de lucru pe tema actualizării actelor 

normative din domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.  

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 

Ministerului Muncii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Casei 

Naţionale de Pensii Publice, Secretariatului General al Guvernului, 

reprezentanţi ai asociaţiilor pacienţilor cu boli profesionale, precum şi 

şefi ai clinicilor de medicina muncii din ţară. 

În cadrul discuţiilor care au avut loc s-a subliniat faptul că acţiunile 

sau non-acţiunile din cadrul sistemului de sănătate şi securitate în muncă 

se reflectă în mod direct în starea de sănătate generală a populaţiei 

României, a sistemului de asigurări sociale de sănătate, a sistemului de 

asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale dar şi a 

productivităţii muncii şi a nivelului de trai al populaţiei. 

În urma dezbaterilor  s-a hotărât să se formeze un grup de lucru 

care să sesizeze toate problemele care au fost ridicate în cadrul acestei 

întâlniri, urmând a fi inserate în cuprinsul unui proiect de ordin comun. 

 

La lucrările comisiei au participat   18 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 
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Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu,  dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Iulian 

Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, 

dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu,  dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis Istvan   , 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie , dl.dep.Petru Movilă , fiind absent  

dl.dep.Nicolae Bănicioiu. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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