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PROCES VERBAL 

al lucrărilor online ale comisiei din zilele de 8 și 9 iulie 2020 

 

 

La lucrările online ale comisiei din zilele de 8 și 9 iulie 2020 sunt 

prezenți 18 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei, fiind prezenți 

fizic la sediul Camerei Deputaților următorii deputați: Corneliu Florin 

Buicu – preşedinte,   Lucreţia Roşca, Vasile Florin Stamatian şi Emanuel 

Dumitru Ungureanu  – vicepreşedinţi, Cristina Elena Dinu, Liviu Ioan 

Balint şi Levente Vass – secretari, Viorica Cherecheş , Tamara – Dorina 

Ciofu,  Maricela Cobuz, Ileana Cristina Dumitrache, Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, Bianca Miruna Gavriliţă, Georgeta Carmen Holban, 

Antoaneta Ioniţă , Costel Lupaşcu, Petru Movilă  şi Sebastian Valentin 

Radu, membri. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx.579/2018). 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii (PLx.425/2014) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2018 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
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sănătăţii (PLx.360/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2019 pentru 

modificarea art.34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 

domeniul sănătăţii (PLx.272/2019) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci. 

5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

– Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 – Readucerea naturii 

în viețile noastre  (COM (2020)380).  

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind instituirea 

unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic 

şi biologic (PLx.418/2020). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008  (PLx.579/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.266/2008, republicată, în scopul simplificării procedurii de 

efectuare a inspecţiilor pentru autorizarea, mutarea punctului de lucru cu 

destinaţie de unitate farmaceutică, înfiinţarea oficinelor locale de 

distribuţie, introducerea activităţii de receptură sau de laborator, precum şi 

pentru reorganizarea spaţiului unităţilor farmaceutice, având în vedere 

importanţa strategică naţională a funcţionării eficiente a sistemului de 

autorizare, supraveghere şi control a asistenţei farmaceutice a populaţiei.  

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

Lege în ședința din data de 17 octombrie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de Lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege, cu amendamente admise, redate în anexa care face 

parte integrantă din raport.  
 

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

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

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii (PLx.425/2014), sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificare și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011în vederea stabilirii unei 

noi formule de calcul a contribuției trimestriale datorate de deținătorii 

autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor. 

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

Lege în ședința din data de 9 septembrie 2014. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, respingerea proiectului de Lege  şi transmiterea acestei soluţii 

Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, urmând ca raportul comun să fie 

întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii.   

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

(PLx.360/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2011, în vederea punerii în concordanţă a 

actului normativ menţionat cu prevederile Legii nr.95/2006, astfel cum a 

fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2017, precum şi reglementarea contribuţiilor pentru medicamentele 

pentru care au fost emise decizii de intrare condiţionată în Lista de 

medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008. 

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

Lege în ședința din data de 4 iunie 2018. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de Lege, în forma prezentată de Senat  şi 

transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, urmând 

ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii.   

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea 

art.34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii (PLx.272/2019), sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.34 
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alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011, în sensul 

menţinerii în anul 2019 a valorii bugetului aprobat trimestrial (BAt) la 

valoarea stabilită pentru trimestrul IV al anul 2018, respectiv, la o valoare 

a BAt de 1,595 milioane lei. 

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

Lege în ședința din data de 5 iunie 2019. 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de Lege, în forma prezentată de Senat şi 

transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, urmând 

ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul 

acestei comisii.   

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

examinarea documentului nelegislativ  – Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind biodiversitatea pentru 

2030 – Readucerea naturii în viețile noastre  (COM(2020)-380). 

Documentul supus examinării Comisiei pentru sănătate și familie 

având caracter nelegislativ, reprezintă o strategie pe termen de 10 ani a 

Uniunii Europene de conservare și refacere a biodiversității prin acțiuni 

ale cetățenilor, întreprinderilor, partenerilor sociali, a comunității de 

cercetare și cunoaștere și ale parteneriatelor între nivelurile local, 

regional, național și europen. Pilonii redresării biodversității au în vedere 

crearea unei rețele coerente de zone protejate, refacerea ecosistemelor 

terestre și maritime, un nou cadru de guvernanță, abordarea integrată care 

se referă la societate ca întreg și promovarea unui program ambițios la 

nivel mondial privind biodiversitatea. 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie prin acțiunile pe care 

le desfășoară și prin măsurile legislative promovate sunt preocupați de 

îmbunătățirea condițiilor de viață și promovarea sănătății publice. În acest 

sens, din dezbaterile care au avut loc a reieșit că aproape toate măsurile, 

avute în vedere de strategie, sunt în măsură a avea efecte pozitive și 

asupra sănătății populației. Se evidențiază, în special, măsurile care 

vizează reintroducerea naturii pe terenurile agricole, refacerea 

ecosistemelor solului, protejarea strictă a pădurilor, decarbonizarea 

sistemului energetic, refacerea ecositemelor de apă dulce, reducerea 

poluării și înverzirea zonelor urbane. În concluzie, Comisia pentru 

sănătate și familie este de acord cu strategia Comisiei cu mențiunea ca 

măsurile preconizate să prevadă în mod clar, în scopul promovării 

sănătății publice, și atribuțiile autorităților din domeniul sănătății.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri 

europene un proiect de opinie favorabil. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizare proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic 

(PLx.418/2020). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice, necesar a fi aplicate cu caracter temporar, în 

situaţii de risc epidemiologic şi biologic pentru prevenirea introducerii şi 

limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul naţional. 

Scopul proiectului de act normativ îl reprezintă crearea cadrului legal al 

măsurilor cu caracter excepţional care pot fi impuse pentru limitarea 

răspândirii infecţiei cu agenţi patogeni, în acord cu prevederile art.53 din 

Constituţia României, care să permită inclusiv limitarea unor drepturi şi 

libertăţi fundamentale necesar a fi dispuse într-o societate democratică 

pentru apărarea sănătăţii publice. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamentele 

admise, redate în anexa la aviz. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


