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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din zilele de 22  şi 24  septembrie  2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PL-x 

249/2014). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2015 privind 

aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii 

Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii       ( PLx 475/2015) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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 sevicii. 

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

realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice      

( PLx 457/2015). 
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5. 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, finanţe şi bănci. 

 

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

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

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 249/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul definirii 

titlului profesional pe care îl dobândesc absolvenţii Facultăţilor de 

Medicină Dentară. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 

2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport  au avizat negativ proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege. Motivele 

respingerii 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.12/2015 privind aprobarea susţinerii 

cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 

din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea 
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unor acte normative în domeniul sănătăţii  ( PLx 475/2015) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale 

ROL 2 în valoare  de 360.000 lei pentru o perioadă de 6 luni, din bugetul 

Ministerului Sănătăţii pe anul 2015, precum şi modificarea  şi completarea 

unor acte normative din domeniul sănătăţii. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 iunie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă. 

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

de adoptare, în forma prezentată de Senat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a 

proiectului de Lege, în forma prezentată de Senat, cu un amendament 

respins, redat în anexa la raport.  

 

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 

iniţiativa legislativă 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 
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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. 

Ministerul Sănătăţii a înaintat o serie de propuneri de amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

propunerii legislative cu amendamente ce va fi înaintat Comisiei pentru 

industrii şi servicii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unităţile medicale publice ( PLx 457/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare prestarea, în spitalele 

publice, de servicii medicale în regim privat, la cererea pacientului. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iunie 

2015. 

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. 

Dl.dep.Florin Buicu a înaintat o serie de amedamente. 

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

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 
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La punctul cinci 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, 

finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea  Ordonanţei de 

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

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, 

în vederea aplicării unei noi formule de calcul a contribuţiei trimestriale 

datorată de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, 

măsura având ca efect eliminarea unei sarcini fiscale disproporţionate şi 

inechitabile în raport cu consumul real al medicamentelor generice. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 

septembrie 2014. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de Lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu 

amendamente, ce va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

În ziua de 24 septembrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie  

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare asupra 

proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

PREŞEDINTE 
Conf.univ.dr. Florin  BUICU 
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