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PROCES VERBAL  
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La lucrările comisiei în zilele de 11 și 12 aprilie sunt prezenți 17 
deputați, iar în ziua de 13 aprilie 2017 sunt prezenți 18 deputați 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. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătății; 
- dl. Adrian Chiotan,  preşedinte al Autorității Naţionale pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi; 
- dna. Ecaterina Ionescu, președintele Colegiului Medicilor Dentiști 

din România. 
 
 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii          
(PLx. 249/2014) . 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.8 din Legea dreptului pacientului nr.46/2003 (PLx. 
439/2016). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului 
nr.46/2003 (Plx. 164/2016). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx. 
220/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială. 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx. 
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490/2016) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială. 

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

dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 249/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
în şedinţa din 8 iunie 2016, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui nou raport. 

Proiectul 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 22 aprilie 2014. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială au avizat negativ proiectul de lege, iar 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a acordat un aviz favorabil. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi,  amânarea proiectului de lege pentru o şedinţă 
ulterioară.  

 
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.8 din Legea 
dreptului pacientului nr.46/2003 ( PLx. 439/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
în şedinţa din 31 octombrie 2016, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 
din Legea nr.46/2003, în sensul în care, pacienţilor internaţi care nu sunt 
cetăţeni români să le fie aduse la cunoştinţă informaţiile într-o limbă de 
circulaţie internaţională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 5 octombrie 2016. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat 
favorabil proiectul de lege. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a iniţiativei 
legislative în forma înaintată de Senat, cu un amendament respins, redat 
în anexa la raport. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003( Plx.164/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
drepturilor pacientului nr.46/2003, în sensul ca pacientul să poată 
desemna, printr-un acord consemnat în foaia de observaţie clinică 
generală, într-o rubrică separată, o persoană care să aibă acces deplin, atât 
în timpul vieţii, cât şi după decesul acestuia, la informaţiile cu caracter 
confidenţial din foaia de observaţie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale a acordat un aviz negativ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi,  amânarea proiectului de lege pentru o şedinţă 
ulterioară.  

 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea propunerii legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din 
Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (Plx.220/2016), sesizare în comun cu Comisia 
pentru muncă și protecție socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin.(2) 
al art.96 din Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul includerii printre obiectivele generale 
ale programelor de interes naţional finanţate de Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi a accesibilizării instituţiilor şi 
clădirilor publice pentru toate persoanele cu handicap, indiferent de tipul 
acestuia. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 19 aprilie 2016. 
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Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil iniţiativa 
legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a întocmit un raport 
preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 
comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 
în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 490/2016) , sesizare în comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
introducerea unui nou alineat, alin.(191), ce vizează respectarea asigurării 
accesului persoanelor cu deficienţe de auz şi de limbaj în unităţile şi 
instituţiile de învăţământ, prin luarea de către autorităţile publice a unor 
măsuri ce vizează asigurarea de interpreţi autorizaţi în limbajul mimico-
gestual la procesul de evaluare a copiilor cu deficienţe de auz şi de limbaj 
în vederea orientării şcolare, la evaluarea şcolară a acestora după 
absolvirea şcolii gimnaziale şi după absolvirea liceului, precum şi la orice 
examen sau concurs la care participă şi candidaţi cu deficienţă de auz şi 
de limbaj. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 17 octombrie 2016. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au avizat favorabil propunerea legislativă, iar Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport au avizat negativ inițiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
propunerii legislative, ce urmează a fi înaintat Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială. 
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În ziua de miercuri, 12 aprilie 2016, membrii comisiei au participat 
la dezbaterea cu tema ”Știința întâlnește politicienii”, organizată în 
colaborare cu Centrul pentru Inovație în Medicină, prin care se propune 
explorarea noutăților științifice din medicina momentului și a 
modalităților prin care cetățenii, bolnavi sau nu, pot beneficia de 
cuceririle științifice din domeniul medical. 

În cadrul acestei dezbateri a fost prezentat un raport anual realizat 
de Centrul pentru Inovație în Medicină pentru mediul politic din 
România, ”State of the Innovation”, în cadrul căruia au fost abordate 
următoarele teme: medicina personalizată, imunoterapia, hepatita C, 
biotehnologia, medicina digitală, health literacy și inovația sănătoasă. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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