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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 8  şi 10  martie  2016 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 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 invitați: 

- dna. Corina Teodor – consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- dl. Victor Zota – coordonator București, Agenția Națională de 

Transplant. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2015 privind 

prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru 

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

sănătăţii ( PLx 50/2016) - sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 
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2. 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. 

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

modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 620/2015) . 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea 

termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea şi 

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

50/2016) - sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect prorogarea, până la data de 31 martie 

2016, a termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru 

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

sănătăţii.  

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 

februarie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele 

admise prezentate în anexa ce însoţeşte raportul. 

 

La punctul doi 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. 
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Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 

2013. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare regimul juridic al 

reproducerii umane asistate medical, fiind recunoscute şi garantate 

drepturile privind reproducerea umană asistată medical, precum şi 

asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ proiectul 

de lege. 

În urma discuţiilor pe amendamente care au avut loc, membrii 

comisiei hotărăsc,  continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară a 

comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

620/2015). 

În şedinţa din 15 februarie 2016, Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.391 din 

Legea nr.95/2006, în sensul eliminării discriminării dintre medicii de 

familie ce lucrează în mediul urban faţă de cei ce lucrează în mediul rural 

referitor la posibilitatea continuării activităţii după împlinirea vârstei de 

pensionare. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 septembrie 

2015. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, precum şi  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi au  avizat favorabil proiectul de lege. 

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

La finalul ședinței, domnul deputat Florin Buicu, președintele 

comisiei, solicită reprezentantului Agenției Naționale de Transplant, să 

prezinte situația în care se află pacienții români pentru care este necesar 

transplantul de plămânii. 

Domnul Victor Zota, precizează că, din februarie 2016 Clinica 

AKH din Viena a decis încetarea efectuării de transplant pulmonar la 

pacienții români, întrucât  din  România nu s-au putut preleva plămâni 

pentru donare. Au fost efectuate mai multe demersuri între Agenția 

Națională de Transplant din România și reprezentanții Clinicii din Viena, 

dar până în prezent nu s-a ajuns la un acord comun. S-au identificat 

anumite spitale din România unde  se pot efectua aceste transplanturi 

pulmonare și se află într-o fază avansată în ceea ce privește procesul de 

acreditare. În această situație se află Spitalul Sfânta Maria din București 

și urmează ca, în scurt timp, acest spital să fie declarat primul centru 

pentru transplant pulmonar din România, cel mai probabil în primăvara 

acestui an, mai precizează domnia sa. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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