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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele  de 11 şi 12 octombrie  2017 

 

La lucrările comisiei în ziua 11 octombrie 2017 sunt prezenți 18 
deputați, iar în ziua de 12 octombrie 2017 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 au participat, în calitate de invitați, domnul 
Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății și 
doamna Mihaela Constantin, director în cadrul Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate. 

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului de tutun ( PLx.531/2016). 

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

3. Dezbaterea şi 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 
2016 (PLx.280/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017 (PLx.302/2017) - sesizare în comun cu 
Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 
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5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
(PLx.309/2017). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(Plx.317/2017). 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului de tutun ( PLx.531/2016) . 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea  Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea 
consumului de tutun, în sensul redefinirii noţiunilor de „spaţiu public 
închis” şi „spaţiu închis de la locul de muncă”, precum şi a instituirii unor 
noi reguli în ceea ce priveşte zonele în care fumatul este permis 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), respingerea proiectului de lege. 
Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

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

continuarea dezbaterilor, în fond, 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 obiectde 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 
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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.  

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

La punctul 3 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 2016 ( PLx 
280/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a 
Senatului. 

Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul anual 
de execuţie a bugetului FNUASS-ului pentru anul 2016 au fost întocmite 
în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 
situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite 
ai bugetului de stat, respectiv al bugetului FNUASS. 

Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul anual 
de execuţie a bugetului FNUASS au fost întocmite în structura bugetelor 
de venituri şi cheltuieli aprobate prin Legea nr.339/2015 privind bugetul 
de stat pe anul 2016 şi au ca anexe conturile anuale de execuţie a 
bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, respectiv 
al bugetului FNUASS-ului. 

Pe parcursul execuţiei, evoluţia indicatorilor macroeconomici a 
determinat adaptarea structurii, a nivelului veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare la realitatea economică prin elaborarea OG nr.14/2016, cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 şi a OUG nr.86/2016 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Guvern. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2017 ( PLx.302/2017) , sesizare în comun cu Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului. 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  
rectificarea bugetară pe anul 2017, propusă prin prezentul proiect de act 
normativ este determinată, în principal, de evoluţia economică din prima 
parte a anului 2017. Astfel, pentru Ministerul Sănătăţii, au fost alocate, 
suplimentar, de la bugetul de stat, 207,0 milioane lei, în principal pentru 
asigurarea drepturilor salariale ale personalului medical din unităţile 
sanitare. Totodată, Ministerul Sănătăţii a fost autorizat să încheie 
angajamente legale suplimentare în limita sumei de 25,3 milioane lei 
pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge – unităţile 
de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi 
ţesuturilor umane. 

Bugetul FNUASS a suportat modificări numai de natura structurii 
veniturilor şi cheltuielilor. În acest sens, Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate a fost autorizată să încheie, în limita sumei de 3.091,2 milioane 
lei, angajamente legale suplimentare pentru servicii medicale şi 
medicamente, inclusiv pentru cele care fac obiectul contractelor 
volum/cost volum rezultat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 
prezentată de Guvern. 
 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx.309/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.132/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul stabilirii unui plafon maxim al cuantumului 
indemnizaţiei lunare la nivelul de 8.500 lei, precum şi unele modificări ce 
ţin de acordarea stimulentului de inserţie. 

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 propunerii legislative  pentru modificarea punctului 
2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (Plx.317/2017). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
în vederea corectării unor sume prevăzute în anexa nr.1. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 
 
 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ..dr. Florin BUICU 
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