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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de  9, 10 şi 11 aprilie  2019 

 

La lucrările comisiei din zilele de 9, 10 și 11 aprilie 2019 sunt 

prezenți 18 deputați din totalul de 20 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat  în cadrul 

Ministerului Sănătății; 

- domnul comisar șef de poliție Cătălin Giulescu, director al  

  Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 

–  Ministerul Afacerilor Interne; 

- doamna Liliana Mihai, director în cadrul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate; 

- doamna Laura Malinetescu, consilier în cadrul Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate; 

- doamna Georgeta Ghințuială, consilier în cadrul Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară (PLx.362/2018) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului 

nr.46/2003 (PLx.660/2018). 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor 

măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte 

normative (PLx.179/2019). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în 

scopuri ştiinţifice (PLx.184/2019). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut (Plx.201/2019). 

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

suplimentele alimentare (PLx.468/2012) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru agricultură. 

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

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

domeniul sănătăţii (PLx.192/2019) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

8. Evenimentul de lansare a Forumului Român de Diabet. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.8 

alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind 

asistenţa medicală comunitară (PLx.362/2018), sesizare în comun cu 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017, în scopul 

introducerii în categoria profesională a persoanelor care pot acorda 

asistenţă medicală comunitară si a medicilor de medicină de familie în 

localităţile din Munţii Apuseni şi în cele din Rezervaţia Biosferei „Delta 

Dunării”, având în vedere gradul de izolare ridicat al locuitorilor din 

aceste comune, care nu au posibilitatea să se deplaseze în alte localităţi, în 

special în sezonul rece, pentru a obţine servicii medicale de asistenţă 

medicală primară. 

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

Lege în şedinţa din 4 iunie 2018. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați şi 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale au avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a 

întocmit un raport preliminar de adoptare în forma prezentată de Senat. 

Au fost depuse amendamente de către dl.dep. Lucian Eduard-

Simion şi Ministerul Sănătăţii. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de  adoptare a 

proiectului de Lege cu amendamente admise şi transmiterea acestei 

soluţii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul acestei comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 

pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 

(PLx.660/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.95/2006 şi a Legii nr.46/2003, în vederea asigurării serviciilor 

medicale scutite de la coplată pentru copiii până la vârsta de 18 ani, 

persoanele cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele de 

sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, femeile însărcinate, lăuzele şi 

persoanele care sunt victimele traficului de persoane, în situaţia în care 

acestea nu sunt înscrise în registrele de stare civilă şi nu deţin un cod 

numeric personal. 

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

lege în şedinţa din 29 octombrie 2018. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați, Comisia 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, 

de disciplină și imunități şi Comisia pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale au avizat favorabil proiectul de lege. 

Au fost depuse amendamente de către dna.dep.Oana Mioara 

Bîzgan.  

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind 

finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative 

(PLx.179/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare derogarea de la 

prevederile art.34 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu 
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modificările şi completările ulterioare, şi finanţarea unor investiţii în 

turism, prin instituirea unor măsuri derogatorii, începând cu anul 2019, 

aplicabile Ministerului Turismului, în locul dispoziţiilor de drept comun.. 

De asemenea, proiectul vizează şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018, în sensul că, pentru personalul din cadrul 

instituţiilor din sistemul sanitar şi de asistenţă socială, cuantumul 

indemnizaţiilor de hrană acordate, să nu se ia în calcul la determinarea 

limitei prevăzute la art.25 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 

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

lege în şedinţa din 25 martie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice 

(PLx.184/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.43/2014, în vederea corectării unor aspecte apărute în timpul 

procesului de transpunere, la nivelul legislaţiei naţionale de profil, a 

dispoziţiilor Directivei nr.2010/63/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate 

în scopuri ştiinţifice, ca urmare a necesităţii alinierii legislaţiei naţionale 

de profil la normele europene incidente în materie, în contextul 

îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din 

calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

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

lege în şedinţa din 25 martie 2019. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege, cu observaţii şi 

propuneri. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind acordarea unui 

pachet-trusou pentru nou-născut (Plx.201/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuită a 

unui pachet-trusou pentru nou-născuţi, constând în produse de 

îmbrăcăminte şi îngrijire, în limita valorii de 1,5 a indicatorului social de 
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referinţă, o singură dată, la ieşirea din spital sau la eliberarea certificatului 

de naştere. 

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

legislativă în şedinţa din 25 martie 2019. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei, în forma prezentată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 

alimentare (PLx.468/2012), sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 

privind comercializarea suplimentelor alimentare şi transpunerea 

Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele 

alimentare.  

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

Lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de Lege, iar Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport a 

avizat favorabil, cu un amendament admis. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui raport preliminar de  adoptare a proiectului de 

lege cu amendamente admise şi transmiterea acestei soluţii Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 

urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi 

în cadrul acestei comisii. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, memrbii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) 

al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.192/2019), 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 Legii 

nr.95/2006, în sensul includerii în art.391 şi a membrilor de onoare, 

cetăţeni români, ai Academiei Române si ai Academiei de Ştiinţe 
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Medicale, respectiv modificarea art.488 în aşa fel încât activitatea clinică 

a studenţilor facultăţilor de medicină dentară/stomatologie pe pacient să 

fie în legalitate. 

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

lege în şedinţa din 25 martie 2019. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil proiectul de lege 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat negativ proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui raport preliminar de  adoptare a proiectului de 

lege, cu amendamente admise şi transmiterea acestei soluţii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, urmând ca raportul comun să fie 

întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 

 

În ziua de marți, 9 aprilie 2019, s-a desfăşurat Forumul Român de 

Diabet, o platformă de colaborare care a reunit asociaţii de pacienţi, 

autorităţi din mai multe domenii, societăţi medicale şi reprezentanţi ai 

producătorilor de medicamente ce au propus crearea unui cadru de 

colaborare care să schimbe perspectiva asupra diabetului, militând pentru 

dezvoltarea integrată şi multidisciplinară a politicilor publice din 

domeniu. Diabetul poate fi combătut printr-o viziune complexă şi 

îndrăzneaţă, care include măsuri imediate în domeniul educaţiei 

populaţiei, prevenţiei, depistării timpurii şi managementului integrat al 

pacienţilor.  

 

În ziua de 11 aprilie 2019, Comisia pentru sănătate şi famile şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra proiectelor 

aflate pe agenda de lucru a comisiei de săptămâna următoare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


