
 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

  

 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr.4c-8 /181 / 10 mai 2018 

 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 24 - 26 aprilie  2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 24 și 26 aprilie sunt prezenți 16 

deputați, iar în ziua de 25 aprilie 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; 

- domnul Adrian Chiotan, președinte, Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi; 

- doamna Graţiela Drăghici, secretar de stat – Agenţia Naţională 

pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; 

- doamna Monalisa Cristea, secretar general  – Agenţia Naţională 

pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; 

- doamna Rodica Mitoi, șef serviciu, Agenţia Naţională Antidrog. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

precursorii de droguri  (PLx.118/2018) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

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

modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PLx.510/2017) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap  (Plx.496/2017) - sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

constanta.popa
Ştampilă nouă



 2 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx.390/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse 

şi de tratament între femei şi bărbaţi (PLx.171/2018). 

6. 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. 

7. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx.346/2017). 

8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

potabile (Plx.328/2017). 

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

completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

(PLx.19/2018). 

10. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx.211/2018) - sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

11. Dezbateri cu tema „Accesul la medicamente şi consumul 

acestora”. 

12. Dezbateri cu tema „Finanţarea sistemului de sănătate din 

România”. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind precursorii de 

droguri  (PLx.118/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect reglementarea regimului juridic al 

precursorilor de droguri şi stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare 

la nivel naţional a dispoziţiilor cuprinse în regulamentele Uniunii 

Europene în domeniul precursorilor de droguri.  

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

lege în şedinţa din 12 martie 2018. 
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Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

înaintat un raport preliminar de adoptare în forma Senatului. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

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

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

alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.510/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.391 din 

Legea nr.95/2006, în vederea aplicării uniforme a reglementărilor privind 

posibilitatea continuării activităţii până la 70 de ani pentru unele categorii 

de medici.  

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

lege în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, în forma 

prezentată de Senat. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil proiectul de 

lege, iar Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

acordat un aviz negativ. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare în forma prezentată de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.87 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap  (Plx.496/2017), 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 art.87 

din Legea nr.448/2006, în vederea stabilirii unui tratament corespunzător 

pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat şi grav. 

Persoanele cu handicap pentru care comisia de evaluare a stabilit anterior 

încadrarea în gradele de handicap accentuat şi grav vor fi evaluate ulterior 

la domiciliu. Comisia de evaluare se deplasează la domiciliul acesteia 
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după o prealabilă programare şi informare a persoanei cu privire la ora şi 

data efectuării evaluării periodice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 20 noiembrie 2017. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă, iar Comisia pentru drepturile omului a 

acordat un aviz negativ. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea iniţiativei legislative, cu 

reformularea alin.(12). 

În urma finalizării 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 proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx.390/2017), sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative, respectiv a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru 

pensionari, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare, a 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

lege în şedinţa din 23 octombrie 2017. 

Comisia pentru învăţământ a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

un amendament. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare în forma prezentată de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi (PLx.171/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2002, în scopul reglementării regimului general 
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al ocupaţiei de expert în egalitate de şanse şi de tehnician în egalitatea de 

şanse, precum şi a atribuţiilor acestuia în cadrul entităţilor publice şi 

private. În plus, se are în vedere definirea noţiunii de „violenţă de gen”, 

precum şi stabilirea unor noi reglementări în ceea ce priveşte comisiile 

judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi (COJES).  

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

lege în şedinţa din 28 martie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La punctul 6 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  Comisiapentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele 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, precum  şi 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil propunerea 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Guvern. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a întocmit un raport 

preliminar de adoptare în forma prezentată de Guvern. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma pezentată de Senat. 

 

La punctul 7 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.346/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele 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 
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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 finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul 8 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). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informeză 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.  

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. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

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 
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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 finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Anexei 

la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope (PLx.19/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președinetele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Anexei la 

Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope, în sensul introducerii unor noi 

substanţe stupefiante şi psihotrope, ca urmare a completării Tabelelor 

Convenţiei Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante din 1961 şi 

cele asupra substanţelor psihotrope din 1971 de către Comisia pentru 

stupefiante a ONU. 

În şedinţa din 18 aprilie 2018, Camera Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de lege, în vederea examinării şi 

depunerii unui nou raport, pentru realizarea unor corelări de tehnică 

legislativă – anexat Nota Departamentului Legislativ şi Tabel 

amendamente. 

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

Lege în ședința de 5 februarie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, cu 

amendamente admise. 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (Plx.211/2018), sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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Domnul deputat Florin Buicu, informează că propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, urmărind 

asigurarea cadrului legal pentru ca evaluarea, reevaluarea şi încadrarea în 

grad şi tip de handicap, în cazul persoanelor nedeplasabile, să se 

efectueze la domiciliul sau reşedinţa persoanei în cauză. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 10 aprilie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

În ziua marți, de 24 aprilie 2018, membrii comisiei participă la 

evenimentul organizat în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice 

în care a fost prezentat raportul de cercetare „Accesul la medicamente şi 

consumul acestora, atitudini, percepții și comportament”. 

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai executivului, 

lideri ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentând pacienţi suferind 

de anumite afecţiuni, reprezentanţi ai companiilor furnizoare şi 

distribuitoare de medicamente în România care şi-au exprimat opiniile 

privind aspectele legate de accesul la medicamente şi lipsa acestora din 

România,  precum şi o serie de direcţii de acţiune pentru reducerea 

acestui fenomen. 

 

În ziua de joi, 26 aprilie 2018, Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului României şi Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor, în colaborare cu Local American Working Group (LAWG) şi 

The Economist Intelligence Unit Healthcare, au desfăşurat o dezbatere 

tehnică privind „Finanţarea sistemului de sănătate din România”, în sala 

de ședințe a  Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor. 

În cadrul acestei dezbateri a fost prezentat Raportul „Modele 

Europene: opţiuni pentru finanţarea sănătăţii şi medicamentelor 

inovatoare în România.” Raportul prezintă accesul la asistenţa medicală şi 

medicamente în 12 ţări europene. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


