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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele 20 şi 22  octombrie 2015 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

-dl. Dorel Săndesc – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

-dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

-dna. Antoaneta Marusec - şef serviciu în cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Federaţiei Asociaţiilor 

Bolnavilor de Cancer privind incidenţa şi prevenirea bolilor maligne. 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii          

( PLx 656/2015). 



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

realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice   

( PLx 457/2015). 

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

reproducerea umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

reproducerea umană asistată medical cu terţ donator ( PLx 63/2012)- 

sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile 

omului şi demnitatea umană ( PLx 695/2010). 

 

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

audierea reprezentanţilor Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer 

care au prezentat o informare asupra campanei „Un viitor fără pată”, 

dedicată recunoaşterii şi prevenirii melanomului. 

Dl.Cezar Irimia , președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor 

de Cancer, precizează că prin implicarea membrilor Parlamentului va 

creaște gradul de conștientizare a publicului larg privind importanța 

comportamentului preventiv și a diagnosticării precoce în gestionarea 

cu succes a unor patologii grave, precum melanomul malign.  

Dl.prof.dr.Sorin Ţiplică intervine și informează că medicii se 

confruntă cu o incidență crescândă a melanomului. ”Un viitor fără pată” 

este o campanie de avertisment, care arată ce înseamnă prevenţia şi cum 

trebuie ea realizată. Melanomul este cea mai agresivă formă de 

cancer dezvoltată de om cu cea mai mare incidenţă la tineri deși, este 

uşor de depistat şi are mari şanse de vindecare. Melanomul poate fi 

vindecat în 98% din cazuri dacă se ajunge la dermatolog în stadiul 
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incipient. Rezultatele campaniei de anul acesta indică semnale pozitive, 

observându-se o folosire mai bună a metodelor de fotoprotecţie şi o 

înțelegere corectă a factorilor de risc”. 

   

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

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

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( PLx 656/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează 

că prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea  

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, în 

scopul creării cadrului legislativ care să le permită medicilor, medicilor 

dentiști sau farmaciștilor suspendarea contractului de muncă pe 

perioada exercitării unor atribuții de interes public sau general. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 

octombrie 2015.Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat 

favorabil proiectul de Lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului 

Camerei Deputaţilor, cu majoritate de voturi, adoptarea  proiectului de 

Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii,  cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unităţile medicale publice ( PLx 

457/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează 

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare prestarea, în 

spitalele publice, de servicii medicale în regim privat, la cererea 

pacientului. 
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Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iunie 

2015. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat favorabil proiectul de Lege. 

Au fost depuse o serie de amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează 

la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează 

că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic al reproducerii umane asistate medical, în vederea susținerii 

cuplurilor cu probleme de fertilitate, precum și a creșterii natalității. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013.Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și 

bărbați a avizat favorabil, iar Comisia pentru drepturilor omului, culte 

și problemele minorităților  a avizat  nefavorabil. 

Dl. Răzvan Vulcănescu precizează că Ministerul Sănătății susține 

aprobarea proiectului de Lege, ca element al politicii de creștere a 

natalității. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 
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La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical cu terţ donator ( PLx 63/2012) - sesizare în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează 

că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic pentru reproducerea  umană asistate medical cu terț donator, 

asigurarea confidențialității informațiilor care țin de acestea, precum și 

modul de transmitere a lor,  în vederea rezolvării unor probleme de  

natură medicală și etică, precum și pentru susținerea natalității. 

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

cu unanimitate  de voturi,  întocmirea unui raport preliminar de 

respingere, care va fi înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru interzicerea 

clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi 

demnitatea umană ( PLx 695/2010). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează 

că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  stabilirea cadrului 

juridic adecvat în vederea interzicerii clonării şi a aplicaţiilor 

biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană, având 

în vedere  obligaţiile internaţionale şi europene asumate de România 

prin ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului 

şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi a medicinei, 

stabilirea faptelor ce constituie infracţiuni şi sancţiunile penale 

aplicabile în cazul săvârşirii acestor fapte. Potrivit expunerii de motive 

a iniţiatorilor, necesitatea acestei reglementări este dată de respectarea 
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drepturilor omului şi de corelarea cu legislaţia europeană în materie, în 

domeniul bioeticii, inclusiv prin acoperirea vidului de legislaţie în ceea 

ce priveşte interzicerea clonării atât în scop reproductiv, cât şi 

terapeutic. 

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

de Lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a  avizat favorabil 

proiectul de lege, iar Comisia pentru drepturilor omului, culte și 

problemele minorităților  a avizat  favorabil cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

În ziua de 22 octombrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie 

a organizat, în parteneriat cu Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu 

Afecţiuni Cronice, dezbaterea cu tema „Pacient de România – 6 % 

pentru sănătate”. 

Coaliția Organizațiilor cu Afecțiuni Cronice din România  a dorit 

să pornească acest demers de a obține susținerea populației, a  

parlamentarilor și a opiniei publice pentru alocarea procentului de 6% 

pentru Sănătate.    În prezent în România, să fii pacient, înseamnă să: nu 

beneficiezi de aceleași drepturi cu pacienții din alte țări, mai concret, să 

nu ai factor de coagulare preventiv dacă ai hemofilie (alocarea 

preventiva face ca pacientul să aibă o viață absolut normală, fără 

accidente invalidante), să te confrunți cu crize ale sângelui dacă ai 

talasemie,să nu beneficiezi de o bună diagnosticare dacă ai o boală rară 

(uneori diagnosticarea durează mulți ani), să ai acces foarte îngreunat la 

radioterapie dacă ai cancer, să nu ai acces la medici de anumite 

specialități dacă trăiești la țară. 
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           Cele mai importante probleme cu care se confruntă un pacient  

suferind de boli cronice în România sunt accesul limitat la un tratament 

corespunzător (47,11%) și accesul limitat la servicii medicale 

(16,33%), arată studiul „Societatea românească și afecțiunile 

cronice“, derulat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni 

Cronice din România, în perioada 25 martie – 6 aprilie 2015. 

          Drepturile pacienților nu pot fi respectate dacă spitalele se 

confruntă cu lipsuri, în unele specialități sau zone lipsesc 

specialiștii. Toate aceste probleme au o singură rezolvare: acordarea 

unui procent de 6% din PIB sistemului de sănătate, România fiind 

alături de Bulgaria singura țară care alocă sub 6% din PIB. 

              În cadrul campaniei ”Pacient de România” au fost organizate 

dezbateri în cele mai importante orașe din țară pentru a sensibiliza 

opinia publică pe necesitatea acordării unui procent de 6% pentru 

Sănătate. Obținerea din partea decidenților a unui angajament de 

creștere a bugetului destinat Sănătății este vital pentru pacienți și 

pentru profesioniștii din sistem. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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