
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 / 105 /30 martie  2015 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 24 şi 26  martie  2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi:   

- dl. Raed Arafat – secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne; 

- dna. Otilia Sava – secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării 

Naţionale; 

- dl. Constantin Ştefani – directorul Direcţiei Medicale din cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale; 

- dna. Mihaela Udrea – director în cadrul Ministerului Sănătăţii;  

- dna. Catrinel Brumar – director în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe; 

- dna. Mihaela Ungureanu – preşedinte Autoritatea Naţională 

pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

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

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 200/2015). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor 

măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului 

Afacerilor Interne ( PLx 14/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea 

personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de 

asistenţă socială în anul 2015 (PLx 21/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 

articolului 68 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 68/2015). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor 

angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor 

Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr.1 din 5 iulie 2005 şi 

Moldovan şi alţii împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 ( PLx 

238/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare ( Plx 245/2015). 
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8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.6/2015 privind modificarea şi completarea 

Legii nr.271/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie   

(PLx 248/2015). 

 

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

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

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

200/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului 

legislativ  prezent în domeniul conducerii spitalelor, plăţii arieratelor, 

trasabilităţii medicamentelor şi dispozitivelor medicale. Senatul, în 

calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din 4 martie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

majoritate  de voturi ( 1 abţinere ), adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu amendamentele, admise şi respinse, redate în anexele care 

fac parte integrantă din raport. 

 

La  punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor 

măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului 

Afacerilor Interne ( PLx 14/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

transporturi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului 
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Afacerilor Interne, respectiv desemnarea Şcolii Superioare de Aviaţie 

Civilă, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, ca operator 

aerian al aeronavei Cessna Citation V, care va fi utilizată pentru misiuni 

de asistenţă medicală publică de urgenţă, având ca operator medical 

Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, prin UPU – SMURD. Senatul a 

adoptat proiectul de lege în şedinţa din 5 februarie 2015.Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum 

şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 

avizat favorabil proiectul de lege. Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură a înaintat un raport preliminar de adoptare, în forma 

Senatului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor 

măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului 

Afacerilor Interne, în forma prezentată de Senat. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea 

personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de 

asistenţă socială în anul 2015 (PLx 21/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prin prezentul proiect de Lege se prevede ca începând cu 1 ianuarie 2015 

să fie majorat cu 100 lei cuantumul brut al salariului de bază prevăzut 

pentru luna decembrie 2014 pentru personalul din cadrul sistemului 

public sanitar, inclusiv din unităţi medico-sociale şi personalul sistemului 

public de asistenţă socială. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, 

a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 5 februarie 2015. Comisia 
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juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi  Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci  au avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare în forma prezentată de Senat, cu un amendament 

respins. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, în vederea asigurării fondurilor 

necesare pentru plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap din bugetul Ministerului Muncii prin transfer către Agenţia 

Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care va vira aceste fonduri 

primăriilor angajatoare. În ziua de 9 decembrie 2014, Plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât retrimiterea propunerii legislative în vederea unei 

noi examinări şi depunerii unui  raport suplimentar comun. Iniţiativa 

legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 decembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse între femei 

şi bărbaţi au avizat negativ propunerea legislativă. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

suplimentar preliminar de respingere a propunerii legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (3 împotrivă), menţinerea soluţiei iniţiale, de 

respingere a  propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

 

La  punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 

articolului 68 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 68/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

potrivit expunerii de motive, prin intervenţiile legislative preconizate se 

doreşte introducerea în trunchiul comun al planurilor de învăţământ a 

disciplinei „alimentaţia sănătoasă”, care poate contribui la diminuarea 

numărului cazurilor de îmbolnăviri la copii datorate unei alimentaţii 

incorecte. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

La  punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente 

ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan 

şi alţii împotriva României nr.1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii 

împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005 ( PLx 238/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri cu 

caracter tehnic-organizatoric în vederea construirii unui obiectiv cu 

destinaţia de centru medical şi a unui obiectiv economic cu destinaţia de 
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hală pentru fabricarea produselor din beton pentru construcţii, în baza 

obligaţiilor ce incumbă României, derivate din Hotărârile nr.1/5 iulie 

2005 şi nr.2/12 iulie 2005 ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11 martie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei  hotărăsc, 

cu majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La  punctul şapte al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

alineatului (1) al art. 41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare ( Plx 245/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

termenului de intrare în vigoare al legii, intervenţiile legislative  fiind 

argumentate în expunerea de motive prin faptul că Biserica Ortodoxă 

Română a semnalat unele disfuncţionalităţi în conţinutul respectivului act 

normativ. Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, 

întrucât Legea nr.102/2014 a intrat în vigoare la data de 9 octombrie 

2014. Ca urmare, intervenţia legislativă prin care se propune intrarea în 

vigoare a legii la data de 1 octombrie 2015, este fără obiect. Senatul a 

respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 11 martie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La  punctul opt al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2015 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.271/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ( PLx 

248/2015). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003, în sensul desemnării Departamentului pentru egalitate de 

şanse între femei şi bărbaţi, organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice drept autoritate de stat în domeniul violenţei în 

familie. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11 martie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei  hotărăsc, 

cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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