
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                              Nr.4c-8 /256/ 29   mai  2017 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 16 – 18  mai  2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua 16 mai 2017 sunt prezenți 16 deputați, 
în ziua de 17 mai 2017 sunt prezenți 17 deputați,  iar în ziua de 18 mai 
2017 sunt prezenți 17 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. 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară ( PLx 
170/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului. 

2. Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare ( PLx 
468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură. 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea 
dreptului pacientului nr.46/2003 ( PLx 439/2016). 

4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 29/2017) – 
sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ( PLx 
188/2017) - avizare. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2015 ( PLx.191/2017) - 
avizare. 
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7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi 
Consiliu – Protecţia Copiilor Migranţi ( COM (2017) 211). 

8. Masa rotundă cu tema “Medicina de familie, incotro?”- 
miercuri,  17 mai 2017, ora 11.00.  
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa 
medicală comunitară ( PLx.170/2017), sesizare în comun cu Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului 
legal privind asistenţa medicală comunitară, definirea centrelor 
comunitare şi integrarea serviciilor din domeniul respectiv de 
reglementare, concretizată în luarea unor măsuri pentru asigurarea cu 
prioritate a serviciilor medico-sociale pentru populaţia din mediul rural şi 
grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală şi 
accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost eficace pentru 
toate categoriile de persoane. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 3 aprilie 2017. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 
alimentare (PLx.468/2012) sesizare în comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  
proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului unitar  a 
bazei de date care să conţină toate tipurile de suplimente alimentare 
certificate, precum şi stabilirea sancţiunilor penale şi contravenţionale 
pentru nerespectarea prevederilor instituite de prezentul proiect de lege. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul 
de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului de 
lege, întrucât cadrul legislativ actual este acoperitor şi suficient. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea Ministerului 
Sănătăţii de amânare a proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară, în 
vederea formulării unor amendamente şi definitivării punctului de vedere. 
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra  proiectului  de Lege pentru modificarea art.8 
din Legea dreptului pacientului nr.46/2003 (PLx 439/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 
că, în şedinţa din 24 aprilie 2017, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui nou raport. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art.8 din Legea nr.46/2003, în sensul în care, pacienţilor 
internaţi care nu sunt cetăţeni români să le fie aduse la cunoştinţă 
informaţiile într-o limbă de circulaţie internaţională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 5 octombrie 2016. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au avizat favorabil proiectul de lege.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu un amendament 
admis și unul respins, redate în anexa la raport. 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(PLx.29/2017) sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi.  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 
vederea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale Ministerului 
Sănătăţii, de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea 
contractelor de management ale managerilor generali, precum şi pentru 
eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Ordonanța 
de urgență, în ședința din data de 16 ianuarie 2017. Comisia pentru 
muncă și protecție socială, precum și Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege. 

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

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) al 
art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
(PLx.188/2017).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) al 
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art.65 din Legea nr.263/2010, în sensul includerii în categoria persoanelor 
care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără 
penalizarea aplicată pentru fiecare lună de anticipare, a persoanelor care 
au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare, respectiv, pe o 
rază de 8 km în jurul localității Slatina. Totodată, se propune includerea 
în categoria factorilor de poluare permanentă și a reziduurilor de cocs 
metalurgic pentru toate localitățile prevăzute de lege (Baia Mare, Copşa 
Mică, Zlatna, Târgu Mureş), inclusiv Slatina. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din data de 2 mai 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 
a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015 
(PLx.191/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a 
Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea contului general 
anual de execuție al bugetului de stat aferent anului 2015, cuprinzând 
venituri în sumă de 103.767,6 milioane lei (cu 5.512,1 milioane lei sub 
prevederile bugetare aprobate), cheltuieli în sumă de 125.215,8 milioane 
lei (cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare aprobate) și un deficit 
în sumă de 21.448,2 milioane lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în sumă 
de 23.316,6 milioane lei (cu 239,1 milioane lei sub prevederile bugetare 
aprobate), cheltuielile bugetului FNUASS au fost în sumă de 23.489,9 
milioane lei (cu 65,8 milioane lei sub creditele bugetare aprobate). 
Execuția bugetului FNUASS-ului  la finele anului 2015 s-a încheiat cu un 
deficit în sumă de 173,3 milioane lei. Datoria publică a României la 
31.12.2015 a fost în valoare de 315.833,3 milioane lei, din care datoria 
publică guvernamentală în valoare de 299.142,6 milioane lei și datoria 
publică locală în valoare de 16.690,7 milioane lei. 

În urma finalizării dezbaterilor, care au avut loc în ședințe separate,  
membrii celor două comisii hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a  proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

examinarea pe fond a documentului nelegislativ  – Comunicare a 
Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia copiilor 
migranţi (COM(2017)211). 
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Prin documentul supus dezbaterii se prezintă o serie de domenii 
prioritare asupra cărora statele membre trebuie să-și concentreze 
eforturile, fiind sprijinite de Comisie și de agențiile Uniunii Europene, 
pentru a îmbunătăți protecția copiilor migranți și pentru a asigura o 
legătură mai strânsă între serviciile din domeniul azilului și cele de 
protecție a copilului. 

În concret, se propun măsuri de identificare rapidă și protecție a 
copiilor chiar din momentul sosirii, asigurarea unor condiții adecvate de 
primire a copiilor, determinarea rapidă a statului și a sistemelor eficace de 
asigurare a tutelei, soluții durabile și măsuri de integrare timpurie, precum 
și de combatere a cauzelor profunde și protecție a copiilor de-a lungul 
rutelor de migrație din afara Uniunii Europene. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru sănătate şi familie hotărăsc, cu unanimitate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie favorabil asupra 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Protecţia 
copiilor migranţi (COM(2017)211). 

 
În ziua de miercuri, 17 mai 2017, membrii comisiei  participă la 

masa rotundă cu tema “Medicina de familie, încotro ?” organizat de 
Societatea Naţională de Medicina Familiei  şi Federaţia Naţională a 
Patronatelor Medicilor de Familie, eveniment prilejuit de Ziua 
Internaţională a Medicului de Familie. Prin organizarea acestui 
eveniment,  organizaţiile reprezentative ale medicilor de familie au invitat 
la dialog instituţiile şi organizaţiile naţionale implicate în funcţionarea şi 
progresul asistenţei medicale primare din România, cu scopul de a analiza 
problemele din sistem, găsind totodată şi posibile soluţii alternative de 
politică sanitară viabilă. 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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