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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada  31 octombrie – 2 noiembrie 2017 

 

 

La lucrările comisiei în zilele de 31 octombrie  şi 1 noiembrie 2017 
sunt prezenţi   17 deputaţi, iar în ziua de 2 noiembrie  2017 sunt prezenţi     
15 deputaţi  din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Dan 
Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Nicolae 
Nasta, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordinea de 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 
(PLx.370/2017). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile (PLx.372/2017). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru 
completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român (PLx.351/2017) 
– sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii (PLx.377/2017). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României 
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene (PLx.378/2017). 



6. Dezbateri  generale asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PLx.464/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx.370/2017).  

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că   
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei 
(UE) 1787/2015 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor 
II şi III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate 
consumului uman. Directiva 1787/2015 şi, implicit, proiectul de act 
normativ abordează aprovizionarea cu apă la modul global, creând legătura 
necesară între toate etapele procesului de producere şi distribuţie, 
programele de monitorizare asigurând puntea de legătură între captare, 
tratare, înmagazinare şi distribuţie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 17 octombrie 2017. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 
voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară, în vederea primirii 
unui punct de vedere de la Ministerului Sănătăţii. 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 
(PLx.372/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, în scopul transpunerii 
Directivei (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare 
a anexelor II şi III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea 
apei destinate consumului uman, care are ca termen final de transpunere 
data de 27 octombrie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 17 octombrie 2017. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru acordarea de servicii 
medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art.2 din Legea 
nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 
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calitatea de şef al statului român (PLx.351/2017) – sesizare în comun cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare asigurarea asistenţei 
medicale de urgenţă, curativă şi controlul medical de către Spitalul 
Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” pentru 
Preşedintele României, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei 
Deputaţilor şi Prim-ministrul Guvernului României, precum şi pentru 
omologii acestora şi omologilor acestora şi se stabileşte modalitatea de 
finanţare a activităţilor menţionate mai sus. De asemenea, se creează cadrul 
legal pentru implementarea hotărârii CSAT care vizează asigurarea, la 
cerere, a unui control medical complet anual pentru persoanele care au avut 
calitatea de şef al statului român sau Preşedinte al României şi a modalităţii 
de finanţare a activităţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 11 octombrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi probleme minorităţilor 
naţionale a avizat negativ iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi (o abţineri şi 3 voturi împotrivă), adoptarea proiectului 
de lege, cu amendamente. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în 
domeniul sănătăţii (PLx.377/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
proiectul de Lege are ca obiect reglementarea cadrului legal în vederea 
asigurării, pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, inclusiv 
cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în 
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru semestrul II al 
anului 2017, a influenţelor financiare determinate de creşterile salariale, 
din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la o 
poziţie distinctă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 10 octombrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2017 privind  aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene (PLx.378/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea participării 
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României la programul pentru şcoli al Uniunii Europene, din perspectiva 
stabilirii acelor măsuri menite să permită aplicarea reglementărilor Uniunii 
Europene incidente, corelativ obiectivelor politicii europene în domeniu. 
Proiectul asigură aplicarea eficientă a măsurilor coerente în ceea ce 
priveşte acordarea de ajutoare din partea Uniunii Europene pentru 
furnizarea şi distribuţia de fructe şi legume, de fructe şi legume prelucrate 
şi de produse pe bază de banane destinate copiilor din cadrul programului 
de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 17 octombrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi (o abţinere), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 
 La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri generale asupra proiectului de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(PLx.464/2016). 
 Domnul deputat Florin Buicu, informează că proiectul de Lege are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în scopul corelărilor 
dispoziţiilor legale apărute în aplicarea prevederilor Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, necesitatea adoptării unor modificări şi completări ale 
Titlului XIII - Exercitarea profesiei de medic dentist şi organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, precum şi 
armonizarea prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul 
sănătăţii cu o serie de acte normative apărute ulterior, care vizează 
actualizarea unor noţiuni, reglementarea restricţionării distribuţiei de 
medicamente în afara teritoriului României. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 11 octombrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi,  continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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