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PROCES VERBAL 

al  lucrărilor comisiei din perioada 8 – 11  decembrie 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 invitaţi: 

-dl. Andras Gyorgy Kiraly – secretar de stat, Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

-dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat, Ministerul Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. 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 . 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
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profesionale pentru profesiile reglementate din România ( PLx 

824/2015). 

3. Reexaminarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( PLx 399/2011). 

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

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

sănătăţii ( PLx 620/2015). 

 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport , în 

şedinţă comună, 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). 

Lucrările şedinţei comune sunt conduse de domnul deputat Florin 

Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie, care informează 

că prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 

reglementare înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare  Cantacuzino, 

instituţie publică de importanţă strategică, în subordinea Autorităţii 

Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prin  reorganizarea 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi 

Imunologie Cantacuzino, care se desfiinţează. Comisia pentru sănătate şi 

familie a întocmit un raport preliminar cu amendamente  şi a respins 

amendamentul adoptat de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport. 

Domnul deputat Horia Cristian intervine şi prezintă 

amendamentele, precizând că Institutul Naţionale de Cercetare 

Cantacuzino avea trei activităţi – una de cercetare, una privind 
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laboratoarele de referinţă şi o altă activitate privind producţia de 

vaccinuri. În continuare,  domnia sa prezintă amendamentele depuse, pe 

care le propune dezbaterii şi invită cele două ministere să-şi prezinte 

punctele de vedere. 

Domnul Andras Kiraly intervine şi solicită amânarea dezbaterilor, 

în vederea analizării amendamentelor prezentate. 

Domnul Răzvan Vulcănescu intervine şi susţine importanţa şi 

oportunitatea prezentei ordonanţe, însă unele prevederi se regăsesc în 

programele naţionale, iar finanţarea directă nu poate fi realizată de către 

Ministerul Sănătăţii. 

În urma finalizării dezbaterilor,  Comisiile reunite, cu  unanimitate, 

hotărăsc amânarea dezbaterilor şi solicitarea unui punct de vedere comun 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerului 

Sănătăţii. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie procedează la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 

calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România        

( PLx 824/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 200/2004 în vederea transpunerii prevederilor 

Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 

noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind 

recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 

1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului 

de informare al pieţei intern (”Regulamentul IMI”) referitoare la: 

criteriile de recunoaştere, acordarea accesului parţial la exercitarea unei 
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profesii, recunoaşterea stagiilor profesionale efectuate în străinătate, 

prestarea temporară de servicii în cadrul unei profesii reglementate. 

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

cu unanimitate  de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

Având în vedere că, la Comisia pentru sănătate publică a Senatului, 

se afla în dezbatere, în procedură de urgenţă, propunerea legislativă de 

modificare şi completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (L 652/2015) care are ca obiect de reglementare alinierea la 

prevederile Directivei nr.2013/55/UE de modificare a Directivei 

nr.2005/36/CE privind reglementarea recunoaşterii europene pentru 

profesiile de medic, medic dentist  şi farmacist cu termen de 

implementare  18 ianuarie 2016, o parte dintre membrii Comisiei s-au 

deplasat la Senat pentru a susţine această iniţiativă . 

În consecinţă, dezbaterile asupra  proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PLx 399/2011) şi 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 620/2015), s-au 

amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

 

În ziua de 10 decembrie  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 proiectului  Legii bugetului de stat pe anul 2016. 

 

În ziua de 11 decembrie 2015 , Comisia pentru sănătate şi familie 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea zi dezbaterea şi avizarea 

Proiectului  Legii bugetului de stat pe anul 2016 (PLx 876/2015) . 
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În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor şi 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru 

egalitate de şanse din Senat au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016, trimis comisiilor cu 

adresele nr. PLx 876/2015, respectiv nr. L 661/2015.  

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost respinse. Acestea se regăsesc în anexa la aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie dezbat, în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului, proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2016, secţiunea sănătate. 

În cursul dezbaterilor au fost examinate un număr de 30 de 

amendamente depuse de către deputaţi şi senatori. 

În urma finalizării dezbaterilor s-a supus la vot proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2016, secţiunea sănătate, care este votat cu 

majoritate de voturi (2  abţineri), în forma prezentată de Guvern cu  

amendamentele respinse care fac obiectul anexei.  

 

Având în vedere situaţia care s-a creat în ziua de 8 decembrie 2015, 

Comisia pentru  sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor a reluat 

dezbaterile privind reexaminarea proiectului de Lege privind modificarea 

şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun (PLx 399/2011), retrimis de 

plenul Camerei Deputaţilor în şedinţa din data de 3 decembrie 2015. 
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Retrimiterea la Comisie s-a datorat punctului de vedere al 

Consiliului Concurenţei,  înaintat Camerei Deputaţilor, după data 

întocmirii raportului de către Comisie. 

Membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, retragerea 

amendamentului care prevedea ”interzicerea afişării produselor din tutun 

în locurile obligatorii de trecere”, pentru a evita considerarea 

neconcurenţială a prevederilor legale. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei propun,  cu 

unanimitate  de voturi, Plenului Camerei Deputaţilor un raport de 

înlocuire a proiectului de Lege cu amendamentele admise şi respinse, 

redate în anexe. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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