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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 28 şi 30  aprilie 2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 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 invitat: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

zi: 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării  ( PLx 408/2010) – sesizare în comun cu Comisia de 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

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

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

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 

653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
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3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

acordarea de periuţe de dinţi preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII din 

învăţământul de stat şi privat ( Plx 324/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării  ( PLx 

408/2010) – sesizare în comun cu Comisia de administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului.  

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării, intervenţiile legislative vizând creşterea implicării 

autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea activităţii spitalului 

şi stabilirea cadrului legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale 

acordată în unele unităţi sanitare cu paturi. Totodată este propusă stabilirea 

unei noi clasificări a spitalelor, în funcţie de competenţe, precum şi a 

modalităţii de plată a obligaţiilor restante la furnizorii de medicamente, 

materiale sanitare şi utilităţi. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 24 august 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 

înaintat un raport preliminar de adoptare în forma prezentată de Guvern, cu 
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amendamente admise şi amendamente respinse prezentate în Anexa la 

raportul preliminar. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii susţine proiectul de Lege în forma prezentată de Guvern. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de Lege cu 

amendamentele care  se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 653/2011) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea contribuţiei 

trimestriale la care sunt obligaţi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele 

incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele 

cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază 

de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul 

spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale 

acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 14 noiembrie 

2011.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport preliminar 

de adoptare a proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii susţine proiectul de Lege în forma prezentată de Guvern. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de Lege cu 

amendamente care se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reglementarea 

marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

privind marketingul substituenţilor laptelui matern, precum şi practicile 

aferente acestuia, în vederea asigurării, astfel cum rezultă din Expunerea de 

motive, a unei nutriţii adecvate şi sănătoase sugarilor şi copiilor de vârstă 

mică, prin protecţia şi promovarea alăptării, în vederea ameliorării stării de 

sănătate a acestora, dar şi prin asigurarea utilizării corecte a substituenţilor 

laptelui matern, atunci când aceştia sunt necesari, printr-un marketing 

corespunzător şi prin furnizarea de informaţii consistente şi obiective, într-o 

formă adecvată publicului. 

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

propunerea legislativă în şedinţa din 28 noiembrie  2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, precum şi Comisia pentru agricultură au avizat favorabil 

iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru industrii şi servicii a înaintat un raport preliminar de 

adoptare cu amendamente. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii solicită amânarea dezbaterilor. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei  hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege, 

până la o şedinţă ulterioară. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind acordarea de periuţe 

de dinţi preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi 

privat ( Plx 324/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuită de 

produse de igienă orală preşcolarilor şi elevilor din clasele  I-VIII din 

învăţământul de stat şi privat, deoarece, potrivit Expunerii de motive este 

necesară introducerea unui program de susţinere a sănătăţii dentare, având în 

vedere datele privind sănătatea dentară determinate de indicatori precum 

consumul de periuţe şi paste de dinţi. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 martie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ iniţiativa 

legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative privind acordarea de 

periuţe de dinţi preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII din învăţământul 

de stat şi privat . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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