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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 9  şi  11  februarie 2016 

 

 

În zilele de 9 şi 11 februarie 2016 Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art.17 

din Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea Legii 

nr.504/2002 a audiovizualului ( Plx 450/2015). 

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

exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PLx 16/2010). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind 

stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru 

modificarea unor acte normative ( PLx 71/2015 ) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

4. 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. 



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

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

sănătăţii ( PLx 620/2015) . 

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

modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 ( PLx 

745/2015). 

7. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 585/2015). 

8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care 

funcţionează farmaciile şi cum se vând medicamentele ( Plx 804/2015 ). 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 

862/2015). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la  

reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea 

nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea Legii nr.504/2002 

a audiovizualului ( Plx 450/2015). 

Din cererea de reexaminare a legii se desprind următoarele aspecte: 

- la art.I din legea trimisă spre promulgare, norma instituită 

prin art.17 vine în contradicţie cu ansamblul normelor ce constituie 

regimul juridic al publicităţii pentru medicamente, stabilit în Legea 

nr.95/2006 care transpune, în legislaţia naţională, Directiva 2001/83/CE; 

- interdicţia instituită prin art.II din legea trimisă spre 

promulgare reprezintă o măsură în total dezacord cu reglementarea 

europeană şi care nu poate fi calificată ca reprezentând o reglementare 

din categoria celor permise statelor membre în cadrul marjei privind 

nivelul de armonizare. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi ( 2 abţineri ) , întocmirea unui raport preliminar 

asupra cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României , prin 

care se propune respingerea legii, ce va fi înaintat Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind exercitarea 

profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PLx 16/2010). 

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

lege în şedinţa din 1 februarie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de 

lege, cu amendamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , respingerea proiectului de lege. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor 

măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 

normative ( PLx 71/2015 ) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată,  în şedinţa din 18 februarie 2015. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a avizat negativ 

proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu majoritate de voturi ( 2 abţineri ) , întocmirea unui raport preliminar de 

adoptare a  proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern ce va fi 

înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

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

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. 

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 dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu majoritate  de voturi ( 2 abţineri ) , întocmirea unui raport preliminar 

de adoptare a  proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern ce va fi 

înaintat Comisiei pentru pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

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

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

 4



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

620/2015). 

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

lege în şedinţa din 22 septembrie 2015. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege. 

Au fost depuse amendamente de către Ministerul Sănătăţii şi 

dl.senator Ion Luchian. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi ( 1 abţinere), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele admise şi respinse prezentate în anexa ce însoţeşte 

raportul. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.12 

din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 ( PLx 745/2015). 

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

lege în şedinţa din 27 octombrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu majoritate  de voturi  , adoptarea proiectului de Lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

585/2015). 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă, în şedinţa din 7 septembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, la solicitarea iniţiatorului, 

membrii comisiei au hotărât,  cu unanimitate  de voturi  , amânarea 

dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcţionează 

farmaciile şi cum se vând medicamentele ( Plx 804/2015 ). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 3 noiembrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil propunerea 

legislativă, cu amendamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, la solicitarea Ministerului 

Sănătăţii, membrii comisiei au hotărât,  cu unanimitate  de voturi  , 

amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 862/2015). 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,  

cu unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a propunerii legislative . 
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La lucrările comisiei au participat   17 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu,  dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Iulian 

Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, 

dl.dep.Cristian Horia , dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu , dna 

dep.Elena Ramona Uioreanu,  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , 

dl.dep. Bonis Istvan   , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie , dl.dep.Petru 

Movilă , fiind absenţi  dl.dep.Nicolae Bănicioiu şi dl.dep.Grigore 

Crăciunescu. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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