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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 20 – 22  martie 2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 20 martie 2018 au fost prezenți 18 

deputați, iar în zilele de  21 și 22  martie 2018 sunt prezenți 17 deputați 

din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- doamna Laura Malinetescu, director al Direcției Juridice și 

Contecios Administrativ din cadrul Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate; 

- domnul Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor 

de Servicii Medicale Private – PALMED; 

- domnul Eduard Dobre, director executiv al Patronatului 

Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED; 

- domnul Cătălin Dima, avocat, Medlife SA; 

- domnul Marcel Vasile, avocat, Medlife SA. 

  

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.45/2017/2018). 

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

acordarea tichetelor de sănătate (PLx.92/2017) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr.487/2002 (Plx.171/2016). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx.116/2018). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.45/2017/2018), 

aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii Preşedintelui 

României. 

Domnul deputat, președintele comisiei, informează că Legea 

vizează măsuri legislative cu incidenţă în multiple domenii din sectorul 

sanitar:sistemul informatic, activitatea UPU/CPU, definirea unor noi 

entităţi, reorganizarea furnizorilor de servicii medicale, închirierea unor 

spaţii aflate în administrarea unităţilor sanitare, modificarea vârstei limită 

de pensionare a medicilor, desfăşurarea activităţii colegiilor profesionale, 

activitatea de distribuţie angro de medicamente.   

În motivarea cererii, Preşedintele României precizează că, parte 

dintre aceste intervenţii legislative se impun a fi reexaminate, întrucât, 

prin conţinutul lor normativ pot conduce la disfuncţionalităţi în sistemul 

de sănătate. 

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

supusă reexaminării în şedinţa din 7 martie 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (16 voturi pentru, 2 abţineri) să propună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/206 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu amendamentele 

admise și respinse, redate în anexe. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind acordarea tichetelor 

de sănătate (PLx.92/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare introducerea tichetelor de 

sănătate pentru salariați, contravaloarea acestora fiind suportată integral 

de angajator. Nivelul maxim al sumelor care vor putea fi acordate 

salariaților sub formă de tichete de sănătate reprezintă contravaloarea a 

șase salarii minime brute pe țară garantate în plată în decursul unui an 

fiscal.  

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

proiectul de Lege în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, iar Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat 

negativ proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a proiectului de Lege.  

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară.Supusă votului, 

propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 

nr.487/2002 (Plx.171/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.487/2002, republicată, în scopul instituirii unor 

măsuri pentru prevenirea sinuciderilor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților,  Comisia pentru 

administraţie publică și amenajarea teritoriului, precum  şi Comisia 

pentru învăţământ, știință, tineret și sport au avizat negativ propunerea 

legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbaterea și avizare propunerii legislative pentru modificarea Anexei 

nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Plx.116/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) 

al art.5 din cadrul Capitolului II al Anexei II a Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul 

raportării duratei gărzii obligatorii la programul specific sectorului de 

activitate din domeniul sanitar, respectiv la norma de bază şi nu la durata 

maximă legală a timpului de muncă stabilită de art.114 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 5 martie 2018. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil propunerea 

legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea negativă  a  propunerii 

legislative. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


