
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 / 404/ 25  noiembrie  2015 
 
 

PROCES VERBAL  

 al lucrărilor comisiei din zilele 10 şi 12 noiembrie  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. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi: 

-dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat, Ministerului Sănătăţii 

-dna.Daniela Pescaru – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice; 

   -dl.Ion Aurel Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor 

 - dna.Lenuţa Ichim – Subsecretar de Stat, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

 - dna.chestor Irina Alexe – Secretar general adjunct, Ministerul 

Afacerilor Interne; 

-dna. Daniela Moroşanu – Secretar general adjunct, Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

-dl. Stelică Drăgulin – Director general, Ministerul Afacerilor 

Interne; 

-dl.George Stan – Director general, Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe; 

  -dna. Adriana Kalapis – Director, Ministerul Transporturilor; 
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-dl.Petru Mărculeţ – Şef serviciu, Ministerul Transporturilor; 

-dna. Elena Ispas – Şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

-dl. Vasile Ion – Şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale; 

-dl. Sorin Berbec – Şef birou, Ministerul Apărării Naţionale; 

-dna. Ioana Simion – Director, Agenţia Naţională pentru Locuinţe; 

-dl. Claudiu Ardeleanu, Director, Direcţia Generală a Vămilor. 

 

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.35/2015 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe  ( PLx 737/2015). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 

vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 

sănătate a populaţiei ( PLx 627/2015 ) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

reproducerea umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase ( PLx 761/2015). 



 3

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

modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun ( PLx 399/2011). 

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

modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( PLx 287/2015). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe ( PLx 737/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate 

şi familie, informează că prin acest proiect de lege se propune majorarea cu 

25 % a salariului brut, a soldei lunare brute/salariul lunar brut de care 

beneficiază personalul din sistemul public sanitar începând cu  1 octombrie 

2015 faţă de nivelul avut în luna septembrie 2015. 

Senatul  a  adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 26 octombrie 

2015. 

În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două Comisii, acestea 

propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamentele admise şi respinse, redate în anexe.  

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie procedează la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind 
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stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 

vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 

sănătate a populaţiei ( PLx 627/2015 ). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului 

Naţional de Cercetare ”Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă 

strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică 

şi Inovare, prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”, care se 

desfiinţează. 

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

lege în şedinţa din 28 septembrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială au  avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi , înaintarea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de Lege, cu amendamentele admise şi respinse redate în anexă. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea umană 

asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun cu Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi.  

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului juridic 

al reproducerii umane asistate medical, în vederea susţinerii cuplurilor cu 

probleme de fertilitate, precum şi a creşterii natalităţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, continuarea dezbaterilor pentru săptămâna 

următoare. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea asupra proiectului de Lege privind controlul asupra 

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase  

(PLx 761/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

juridic privitor la controlul asupra pericolelor de accident major în care 

sunt implicate substanţele periculoase, ca urmare a necesităţii adaptării şi 

reactualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări europene în acest 

domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi 

care derivă din calitatea sa de membru al Uniunii Europene , evitând astfel, 

eventualele sancţiuni generate de nerespectarea legislaţiei europene, 

contribuind la asigurarea, într-o manieră coerentă şi eficientă, a unui înalt 

nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege. 

 

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

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

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( PLx 399/2011). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

introducerea unor măsuri care au ca scop interzicerea totală a fumatului în 

toate spaţiile închise şi acoperite de folosinţă colectivă, dar şi în incinta 

instituţiilor academice şi de educaţie sau în alte spaţii, precum acelea 

utilizate de navetişti, benzinăriile, cabinele telefonice, etc. De asemenea, 

este extinsă categoria faptelor care constituie contravenţii (sunt incluse şi 
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faptele prin care se încalcă noile interdicţii propuse şi se propune 

majorarea cuantumului minim al amenzilor contravenţionale). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 

2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

proiectul de Lege. 

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

unanimitate  de voturi, Plenului Camerei Deputaţilor, un raport de adoptare 

a proiectului de Lege, cu amendamentele admise şi respinse redate în 

anexă. 

 

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

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

349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor 

din tutun ( PLx 287/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare,în sensul 

interzicerii fumatului în spaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice centrale 

şi locale, precum şi în cele ale instituţiilor şi unităţilor de învăţământ. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil cu 

amendamente. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege privind 

modificarea  Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun întrucât prezentul proiect de Lege a rămas 

fără obiect, prin reformularea textelor  în raportul  nr.4c-8/375/13 

noiembrie 2015 asupra proiectul de Lege pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor de tutun (PLx. 399/2011). 

 

În ziua de 12 noiembrie 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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