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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat: 

- Dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Prezentarea punctului de vedere al reprezentanţilor 

Asociaţiei Civice Dreptate Hunedoara asupra sistemului de sănătate din 

România. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 326/2015). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 327/2015). 
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La primul punct al ordinii de zi, reprezentanţii Asociaţiei Civice 

Dreptate Hunedoara au  prezentat unele probleme ce privesc sistemul de 

sănătate din România. Au participat ca invitaţi dna Andronache Laurenţia 

Mihaela, dl.Galambos Tiberiu, dl.Aciu Sergiu Adrian, dl.Spirache Mihai, 

dl.Radea Mircea, dl.Popescu George Ninel, dna Ion Anca Veronica, dna 

Cânepă Cristina Mihaela, dna Mitrea Mihaela, dl.Iacoboaie Radu, 

dl.Olteanu Mircea, dl.Oloieru Mălin Sorin şi dl. Dunăre Haralambie 

Dănuţ. 

Reprezentanţii Asociaţiei au prezentat problemele care vizează 

dosarul electronic al pacientului şi  documentele justificative care atestă 

calitatea de asigurat. Astfel, domniile sale au solicitat ca datele cu 

caracter personal ale pacientului să nu fie transmite,  fără acordul 

acestora, prevenind orice tentativă de violare a intimităţii persoanei,  iar 

termenul de valabilitate al adeverinţei care atestă calitatea de asigurat să 

depăşească  3 luni. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii           

( Plx 326/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.190 

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

aplicabilitatea propunerii vizând exclusiv situaţia medicilor rezidenţi în 

ceea ce priveşte punerea la dispoziţie prin achiziţionare sau închiriere de 

locuinţe de serviciu şi plata contravalorii utilităţilor aferente contractului 

de închiriere. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 

24 martie 2015. 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil, iar 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. 
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Domnul Răzvan Vulcănescu intervine şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine prezenta propunere legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru abrogarea 

alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 327/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

obiectul de reglementare al prezentei iniţiative legislative îl constituie 

propunerea de abrogare a alin.(2) al art. 375 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, care are în prezent următorul conţinut:  

„(2) Având în vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile 

fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, medicul nu este 

funcţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia.” Iniţiativa legislativă a 

fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 martie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 


	Comisia pentru Sănătate şi Familie                           Nr.4c-8 / 203  / 25   mai  2015

		2015-05-27T15:16:33+0300
	Cristina E. Bologan




