
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 / 132/ 21  martie  2016 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 15  şi 17  martie  2016 

 

La lucrările comisiei din ziua de 15 martie 2016 sunt prezenţi 17 

deputaţi din totalul de 19 membri ai Comisiei, dintre care 2 cu 

împuternicire de înlocuire, iar în ziua de 17 martie 2016 sunt prezenți 16 

deputați. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- 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 propunerii legislative privind 

înființarea, organizarea și funcționarea agenției Naționale de Management 

în Sănătate ( Plx 11/2016) - sesizare în comun cu Comisia juridică, de 
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disciplină şi imunităţi și Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului. 

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) . 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative de prevenție 

în sănătate (Plx. 4/2016). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate 

pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art. 23 din 

Legea nr. 4448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx. 61/2016). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înființarea, 

organizarea și funcționarea agenției Naționale de Management în 

Sănătate ( Plx 11/2016) - sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi și Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în 

sănătate, instituție autonomă, ce funcționează la nivel național, ca 

structură unică, aflată sub controlul Senatului, în scopul îmbunătățirii 

calității serviciilor în domeniul sănătății, constatării deficiențelor 
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măsurilor adoptate și propunerii de soluții pentru îmbunătățirea acestor 

măsuri. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată, în conformitate cu 

prevederile art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată. Comisia 

pentru muncă și protecție socială a avizat negativ propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea  propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiilor. 

 

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. 

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. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 

2013. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ proiectul 

de lege. 

Au fost dezbateri pe amendamentele depuse. După finalizarea 

dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, 

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 
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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.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 urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege, cu amendamentele 

redate în anexele raportului. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind activitatea de 

prevenție (Plx. 4/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal pentru stabilirea principiilor şi obiectivelor prevenţiei în domeniul 

sănătăţii, precum şi a obligaţiei statului de a concepe strategii pe termen 

mediu şi lung pentru îmbunătăţirea indicatorilor sanitari, motiv pentru 

care se propune introducerea unui Program Naţional de Prevenţie 

multianual și, totodată, înființarea Agenției Naționale de Prevenție în 
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Sănătate, ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu 

personalitate juridică, aflată în coordonarea Guvernului.  

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată, în conformitate cu 

prevederile art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, mai 

precizează că, întrucât au fost depuse de către inițiatorii propunerii 

legislative o serie de amendamente  și anume, renunțarea la înființarea 

Agenției de Prevenție în Sănătate, au fost aduse modificări prin care 

primă Cameră sesizată devine Senatul. Astfel, Legea prevenției în 

sănătate va merge la Senat , ca primă Cameră sesizată, unde Senatul va  

aproba amendamentele menționate, după care  proiectul de Lege se va 

reîntoarce la Camera Deputaților, care devine Cameră decizională. O 

soluție ar fi retragerea inițiativei și depunerea unei noi inițiative, la Senat, 

care să cuprindă toate amendamentele depuse, mai precizează domnia sa. 

Doamna  deputat  Lucia Varga, inițiatoare a propunere legislative, 

precizează că forma propunerii a fost agreată de majoritatea parlamentară 

întrucât este absolut necesară pentru îmbunătățirea activității de prevenție 

în sănătate din  România. Amendamentele care au fost depuse sunt 

rezultatul discuțiilor cu societatea civilă. Domnia sa solicită amânarea 

pentru o săptămână și totodată, înaintarea unei cereri către biroul 

permanent  reunit, referitoare la  stabilirea traseului  prezentei inițiative. 

Doamna deputat Steluța Cătăniciu intervine și subliniază că prin 

amendamentele depuse  se schimbă obiectul legii și astfel Senatul devine 

primă  Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (3 împotrivă), respingerea  propunerii legislative. 
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La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.1 din 

Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 

transportul intern și pentru completarea art. 23 din Legea nr. 4448/2006 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  

(PLx. 61/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea art. 1 din 

Legea nr.147/2000  privind reducerile acordate pensionarilor pentru 

transportul intern, prin care se dorește reglementarea  posibilității ca 

pensionarii care nu folosesc taloanele speciale de călătorie să poată 

solicita  Ministerului Transporturilor compensarea în a acestora. Senatul, 

în calitatea de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din datat de 1 martie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate  de voturi (1 împotrivă și o abținere), avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege, în forma înaintată de Senat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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