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PROCES VERBAL 
al lucrărilor comisiei din perioada 13-15  iunie  2017 

 

La lucrările comisiei în zilele de 13 și 15 iunie 2017 sunt prezenți 
18 deputați, iar în ziua de 14 iunie 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 participă, în calitate de invitat: 
- dl. Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 
- dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Misterului Sănătății; 
-  dna. Lidia Onofrei, consilier în cadrul Misterului Sănătății; 
-  dl. Theodor Simion, consilier în cadrul Misterului Sănătății; 
-  dl. Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
   - dl. Nicolae Fotin, președintele Agenției Naționale a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale(ANMDM); 
- dl. Liviu Fătu, Colegiul Medicilor din România (CMR); 
- dl. Marian Stamate, vicepreședinte Sindicatul Promedica; 
- dna. Diana Mereu și dna. Mihaela Pițilă, Asociația Română a 

Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și 
dispozitive medicale (RASCI). 

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea 

dreptului pacientului nr.46/2003 (PLx.439/2016). 
2. 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. 

3. Proiectul de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate (PLx.465/2016). 

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

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 45/2017). 
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6. Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din 
Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 ( Plx.465/2015). 

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

dezbateri 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 22 mai 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 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu un amendament 
admis, redat în anexa raportului. 

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

dezbateri 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. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil, cu amendamente, iar Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a avizat favorabil. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 
înaintat un raport preliminar de adoptare, cu amendamente. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege, cu amendamentele 
admise și respinse, redate în anexele raportului comun care va fi înaintat 
Plenului Camerei Deputaților. 

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

dezbateri asupra proiectului de Lege privind asigurarea calităţii în 
sistemul de sănătate (PLx.465/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare activitatea de asigurare a 
calităţii serviciilor de sănătate acordate în cadrul sistemului de sănătate 
prin reglementarea activităţii Autorităţii Naţionale de Management al 
Calităţii în Sănătate (ANMCS), precum şi abrogarea prevederilor Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care privesc activitatea autorităţii, 
precum şi a altor dispoziţii incidente. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 11 octombrie 2016. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, cu 
amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor asupra amendamentelor depuse, 
membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege cu amendamentele admise, redate în anexa raportului. 

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

dezbateri  asupra proiectului de Lege privind suplimentele alimentare 
(PLx.468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 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. 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține respingerea 
inițiativei legislative. 
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În urma finalizării dezbaterilor generale, membrii  comisiei 
hotărăsc, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o 
ședință ulterioară. 

 
La punctul 5 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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele 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; 

- 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. 

Ministerul Sănătăţii susține proiectul de Lege, cu unele observaţii. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat negativ. 

Domnul Nicolae Fotin, președintele ANMDM, a înaintat o serie 
de propuneri de amendamente. 

În urma finalizări dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 

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

dezbateri asupra propunerii legislative pentru completarea art.13 din 
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Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 (Plx.465/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
în şedinţa din 13 februarie 2017, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
retrimiterea la comisie a propunerii legislative, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea rezidenţiatului, în sensul instituirii posibilităţii includerii 
rezidenţilor în linia de gardă din primul an de pregătire în specialitate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 10 iunie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat 

favorabil, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au 
avizat negativ. 

Guvernul României nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
propunerii legislative, cu amendamentele admise prezentate în anexa 
raportului.  
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr.Florin BUICU 
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