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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de  17  și 19  aprilie  2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 17 aprilie sunt prezenți 14 

deputați, iar în ziua de 19  aprilie 2018 sunt prezenți 15 deputați din 

totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Lucreția Roșca, 

vicepreşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- doamna Graziela Vâjială - președinte, Agenția Națională Anti-

Doping; 

-domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping pe anul 2017 (R5/2018) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, precum 

şi cu comisiile similare ale Senatului.  

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului   ( PLx 376/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 346/2017). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei 

potabile ( Plx 328/2017). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comsiei procedează la 

dezbateri asupra  Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-

Doping pe anul 2017 (R5/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, precum şi cu 

comisiile similare ale Senatului. 

Doamna Graziela Vâjială, președintele Agenției Naționale Anti-

Doping a prezentat Raportul de activitate pe anul 2017 care cuprinde date 

şi informaţii despre: programul de dezvoltare instituţională; programul de 

educaţie, informare şi prevenire; programul de testare doping; programul 

de analiză doping; programul de cercetare ştiinţifică; programul de 

prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe 

dopante; programul de cooperare internaţională, perspective şi analiza  

S.W.O.T. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, să prezinte Camerelor reunite ale Parlamentului, raportul comun 

asupra activităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping din anul 2017. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului  

(PLx.376/2017) sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Doamna deputat Roșca Lucreția, vicepreședintele comisiei, 

informează că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, în sensul acordării bursei 

de rezidenţiat, ca urmare a faptului că această prevedere a fost abrogată 

prin Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice.  

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

Lege în şedinţa din 17 octombrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de Lege. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Guvern. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare în forma prezentată de Guvern. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.46/2017). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art.271 din Legea nr.95/2006, în sensul asigurării finanţării 

cercetării ştiinţifice din domeniul medical, cu referire la prevenirea şi 

tratarea diabetului zaharat de tip I şi II, prin defalcarea, cu această 

destinaţie, a unei cote de 0,2% din contribuţia lunară pentru asigurările 

sociale de sănătate ale persoanelor fizice, diagnosticate cu diabet şi 

prediabet.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil iniţiativa 

legislativă, iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci au acordat avize negative. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative, 

întrucât măsura propusă conduce la diminuarea veniturilor bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, implicit, la 

majorarea subvenţiilor de echilibrare de la bugetul de stat pentru 

acoperirea deficitului acestui buget, precum şi la diminuarea pachetului 

de servicii medicale de bază la care au dreptul asiguraţii. De asemenea, 

aplicarea prevederilor acestei iniţiative implică, pentru anul 2017, un 

impact negativ de 23,5 milioane lei asupra veniturilor bugetului Fondului 

naţional de asigurări sociale de sănătate, impact calculat pe baza datelor 

comunicate de CNAS şi MS, pentru un număr de 743.830 persoane cu 

diabet şi 744 persoane care suferă de prediabet. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative pentru modificarea art.7 

alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(Plx.328/2017). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002, în vederea efectuării 

unor teste suplimentare faţă de cele existente, care trebuie să figureze pe 

etichetele apelor potabile îmbuteliate, cu verificarea de către instituţiile 

abilitate a cauzelor modificării compoziţiei apelor, precum şi a condiţiilor 

de depozitare ale acestora.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 4 octombrie 2017. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ iniţiativa 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă, întrucât, 

realizarea unei monitorizări referitoare la calitatea apei potabile 

îmbuteliate cu 3 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate înscris 

pe etichetă nu este fezabilă, deoarece va crea un blocaj la nivelul 

autorităţilor judeţene de sănătate publică care nu vor avea la dispoziţie 

resursele financiare şi umane necesare pentru efectuarea monitorizării 

suplimentare a diverselor produse aflate pe piaţă la un moment dat, 

acestea având termene de valabilitate diferite. De asemenea, trebuie 

subliniat faptul că într-un magazin se poate găsi apă potabilă îmbuteliată 

de acelaşi producător, dar cu termene de expirare diferite, în funcţie de 

data la care a fost îmbuteliată şi apoi livrată către magazinul respectiv. 

Acest lucru face imposibilă monitorizarea de către autoritatea judeţeană 

de sănătate publică, întrucât ar fi necesare teste zilnice sau la intervale 

foarte scurte de timp. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dr. LUCREȚIA ROȘCA 


