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La lucrările comisiei din zilele de 11 și 12 septembrie 2019 sunt 

prezenți 19 deputați din totalul de 19 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 Coroamă Daniel, secretar de stat - Ministerul Apelor 

şi Pădurilor; 

- doamna Monaliza Cârstea, director – Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru 

completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx.242/2019) . 

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). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice (Plx.293/2019). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de 

fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii 
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speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea 

Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor 

unităţi administrativ-teritoriale (PLx.310/2019). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art.7 şi 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare (PLx.319/2019). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea 

art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.242/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal de reglementare a 

contribuţiei personale suportată direct de către asiguraţi, în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii 

contravalorii unor servicii medicale acordate de furnizorii privaţi, care 

încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de 

spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu 

paraclinic, faţă de tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări de sănătate, decontate de casele de asigurări de sănătate. 

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

lege în şedinţa din 7 mai 2019. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților şi Comisia pentru 

egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au avizat favorabil proiectul de 

lege. 

În şedinţa din 4 septembrie 2019, Camera Deputaţilor a hotărât 

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

depunerii unui nou raport, ca urmare a emiterii Ordonanţei Guvernului nr. 

9/2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport de înlocuire a proiectului de 

lege cu amendamente admise.  

 

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 
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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. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați, Comisia 

pentru administraţie și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități şi Comisia pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților au avizat favorabil proiectul de lege. 

Dna.dep.Oana Mioara Bîzgan a depus o serie de amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de 

lege cu amendamente admise.  

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind modificarea alin.(1) 

al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice  (Plx.293/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.30 

alin.(1) din Legea nr.217/2003, intervenţia legislativă vizând posibilitatea 

supunerii apelului a hotărârii prin care se soluţionează cererea de emitere 

a ordinului de protecţie. 

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

legislativă în şedinţa din 19 iunie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din 

grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie 

din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-

teritoriale (PLx.310/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comsiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.220/2018, în vederea sprijinirii unităţilor administrativ-teritoriale, în 

administrarea cărora se află staţiuni balneoclimaterice, să investească în 

amenajarea pădurilor-parc din jurul acestor staţiuni. 

Proiectul de lege este adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.7 şi 10 

din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile 

funerare  (PLx.319/2019).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.102/2014, intervenţiile legislative vizând ca, prin derogare de la 

prevederile art.3 alin.(1) lit.i) din Legea nr.50/1991, lucrările de extindere 

a cimitirelor în funcţiune să fie exceptate de la obţinerea autorizaţiei de 

construire. Totodată, se propune ca extinderea cimitirelor în funcţiune să 

se facă fără aplicarea regulilor stabilite pentru înfiinţarea cimitirelor. 

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

lege în şedinţa din 26 iunie 2019, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


