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La lucrările comisiei în ziua de 28 noiembrie 2017 sunt prezenți 16 

deputați, în ziua de 29 noiembrie 2017 sunt prezenți 15 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 invitat, domnul Dan 

Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății. 
 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordinea de zi: 

1. Dezbateri asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, aflată în procedură de reexaminare, ca 

urmare a cererii Preşedintelui României (PLx.29/2017) – sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind transmiterea 

unei supafeţe de teren din domenul public al statului şi din administrarea 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 

Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, 

pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional 

de Urgenţă Braşov (PLx.476/2017). 

3. Dezbaterea  şi avizarea  proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2017 (PLx.483/2017) – comun cu comisia similară 

a Senatului. 

4. Studiu individual. 

 

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

dezbateri asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, aflată în procedură de reexaminare, ca 

urmare a cererii Preşedintelui României (PLx.29/2017) – sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

Legea are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri privind 
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îmbunătăţirea modului de funcţionare al comisiilor de specialitate din 

Ministerul Sănătăţii, clarificarea cadrului legal pentru un management 

performant la nivelul serviciilor de ambulanţă, precum şi clarificarea 

cadrului juridic de verificare, constatare şi sancţionare a cazurilor de 

încălcare a obligaţiilor referitoare la incompatibilităţile şi conflictele de 

interese, reglementate în temeiul Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată. 

În motivarea cererii de reexaminare, Preşedintele României precizează 

că actualele reglementări din legea transmisă la promulgare modifică 

substanţial regimul juridic al incompatibilităţilor, în sensul lărgirii sferei 

activităţilor ce pot fi desfăşurate de către managerii serviciilor de ambulanţă, 

respectiv ai spitalelor publice, noua formulare indicând neclarităţi în 

aplicarea legii. Totodată, în vederea reexaminării, se semnalează că trebuie 

reanalizată sub aspectul oportunităţii, implicarea universităţilor în politicile 

de resurse umane ale spitalelor clinice şi în cazul funcţiilor a căror 

componentă administrativ-organizatorică este predominantă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat Legea supusă 

reexaminării, în şedinţa din 30 octombrie 2017. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind transmiterea unei supafeţe 

de teren din domenul public al statului şi din administrarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, 

judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea 

obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 

Braşov (PLx.476/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unei suprafeţe 

de teren de 11,45 ha, aflată în administrarea Institutului Naţional de 

Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov, judeţul 

Braşov, din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului 

Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic 

Regional de Urgenţă Braşov, prin derogare de la prevederile art.31 alin.(2) 

din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 

alimentare. 

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

lege în şedinţa din 13 noiembrie 2017. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2017 (PLx.483/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

Ca urmare a acestei rectificări bugetare deficitul bugetului general 

consolidat pe anul 2017 s-a menţinut la nivelul de 2,96% din PIB în termeni 

cash. 

Se majorează bugetul Ministerului Sănătăţii cu  281,0 milioane lei per 

sold, asigurându-se 129 milioane lei în principal pentru acţiunile şi 

programele de sănătate şi 158,2 milioane lei pentru majorarea transferurilor 

către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Ulterior 

primei rectificări bugetare pe anul în curs, Ministerul Sănătăţii s-a confruntat 

cu necesităţi suplimentare de finanţare în principal pentru programele de 

prevenţie a bolilor transmisibile/netransmisibile finanţate din bugetul său. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La ultimul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


