
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 /383 /  17  noiembrie  2015 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele 3 şi 5 noiembrie  2015 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi în ziua de 3 noiembrie, 18 

deputaţi, iar în ziua de 5 noiembrie, 16 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 invitaţi: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dna. chestor Irina Alexe – secretar general adjunct în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne; 

- dl. chestor Stelică Drăgulin – director în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- dl. Victor Zota - preşedintele Autorităţii Naţională de Transplant; 

- dl. Constantin Enăchoiu – director în cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

- dna. Gabriela Stăncioiu - şef serviciu în cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice. 

 

 



Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. 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. 

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

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile 

omului şi demnitatea umană ( PLx 695/2010). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 

vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 

sănătate a populaţiei ( PLx 627/2015 ) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară 

a personalului plătit din fonduri publice ( Plx 708/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie ( PLx 719/2015). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 

anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  ( PLx 737/2015). 

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

modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri  ( PLx 724/2015). 
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La primul punct 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 susţinerii 

cuplurilor cu probleme de fertilitate, precum şi a creşterii natalităţii. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013.Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

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

problemele minorităţilor  a avizat  nefavorabil. 

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

cu unanimitate  de voturi, continuarea dezbaterilor în şedinţa din 

săptămâna următoare. 

 

La punctul doi 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 
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acestei reglementări este dată de respectarea 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 şi imunităţi a  avizat favorabil 

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

problemele minorităţilor  a avizat  favorabil cu amendamente. 

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 proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării 

protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 

( PLx 627/2015 ). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului 

Naţional de Cercetare ”Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă 

strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea 

Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare 

– Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”, care se 

desfiinţează. 

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

de lege în şedinţa din 28 septembrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au  avizat favorabil proiectul de Lege. 
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Comisia pentru învăţământ a înaintat un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de lege cu un amendament admis. 

Dl.dep.Horia Cristian a depus 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 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice ( Plx 708/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.3 din 

Capitolul II al Anexei nr.III din Legea cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010, în sensul acordării 

unor drepturi suplimentare medicilor care efectuează gărzi de duminică 

până joi, precum şi celor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile 

sanitare cu specific de urgenţă. 

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

legislativă în şedinţa din 14 octombrie 2015. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie hotărăşte, 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.27 

alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie ( PLx 719/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.27 alin.(1) din Legea 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

 5



republicată, în sensul stabilirii unui termen de cel mult 72 de ore pentru 

judecarea cererilor pentru emiterea ordinului de protecţie. 

Senatul  a  adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 19 octombrie 

2015. 

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

cu unanimitate  de voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei legislative. 

 

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

dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe ( PLx 737/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prin acest proiect de lege se propune majorarea cu 25 % a salariului brut, 

a soldei lunare brute/salariul lunar brut de care beneficiază personalul din 

sistemul public sanitar începând cu  1 octombrie 2015 faţă de nivelul avut 

în luna septembrie 2015. 

Senatul  a  adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 26 octombrie 

2015. 

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

cu unanimitate  de voturi , continuarea dezbaterilor într-o şedinţă comună 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.23 

din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

 6



consumului ilicit de droguri  ( PLx 724/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea  art.23 din 

Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, republicată, în scopul protejării stării de 

sănătate a populaţiei. 

Senatul  a  adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 20 octombrie 

2015. 

În urma finalizării dezbaterilor,  cu unanimitate de voturi, Comisia 

pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

 

În ziua de 5 noiembrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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