
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr.4c-8 /81 /  23 februarie 2017 
 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 15 şi  16 februarie 2017 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenți 19 deputați 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. Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

-dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătății. 

 

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.45/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 452/2016). 

2. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 881/2015). 
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3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 503/2016). 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2016 pentru 

modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 21/2017). 

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

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică , de 

disciplină şi imunităţi. 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

parteneriatul civil ( Plx 498/2016) . 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind creşterea 

salariilor medicilor din sistemul public din România ( PLx 536/2016). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 

formării profesionale şi sănătăţii ( PLx 12/2017). 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie ( PLx 93/2017). 

10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce 

riscurile de otrăvire ( Plx 103/2017). 

11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
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prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare ( PLx 

42/2017). 

12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare 

obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a 

produselor lactate ( PLx 49/2017). 

13. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor ( PLx 86/2017). 

 

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

şi familie procedează la  dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 452/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect  modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând 

transpunerea 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 interne („Regulamentul 

IMI”). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie procedează la  dezbateri, în fond, asupra reexaminării Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 881/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în vederea 

transpunerii unor acte europene din domeniul sănătăţii în legislaţia 

naţională. 

În urma finalizării dezbaterilor,  Comisia pentru sănătate şi familie  

hotărăște, cu unanimitate de voturi, respingerea Legii pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx 881/2015/2016). Motivele respingerii se regăsesc în raportul 

comisiei. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la  dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 503/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul eficientizării de urgenţă a 

activităţii de inspecţie sanitară de stat la nivel naţional, prin coordonarea 

activităţii specifice, precum şi a celei metodologice de către Inspecţia 

Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii. Astfel, în situaţii de risc 

pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi pentru asigurarea respectării 
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prevederilor normelor legale de igienă şi sănătate publică a 

amplasamentelor, activităţilor, serviciilor, produselor, factorilor de 

mediu, de habitat, de muncă, inspectorii sanitari pot dispune, proporţional 

cu gravitatea neconformităţilor depistate, sancţiuni contravenţionale 

complementare . 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat în şedinţa din 1 

noiembrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minoritățile naționale  au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie procedează la dezbateri, în fond, asupra 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2016 pentru modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 21/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.890 din 

Legea nr.95/2006, în vederea creării cadrului legal prin care Ministerul 

Sănătăţii să stabilească, să avizeze şi să propună spre aprobare, prin 

hotărâre a Guvernului, metodologia privind modul de calcul al preţurilor 

maximale ale medicamentelor de uz uman, cu autorizaţie de punere pe 

piaţă în România, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără 

prescripţie medicală (OTC). 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăște, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru adoptare, 2 voturi 

pentru abţinere), întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2016 pentru 
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modificarea art.890  din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la  

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

29/2017) – 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 modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

vederea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale Ministerului 

Sănătăţii, de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea 

contractelor de management ale managerilor generali, precum şi pentru 

eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind parteneriatul civil 

(Plx 498/2016) . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect stabilirea regimului juridic al 

parteneriatului civil, urmărind conferirea unui caracter legal convieţuirii 

dintre două persoane, ca alternativă la căsătorie. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăște, cu 

majoritate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 
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Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi care este sesizată în fond. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind creşterea salariilor 

medicilor din sistemul public din România (PLx. 536/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege  are ca obiect de reglementare majorarea anuală cu 25%, 

începând cu data de 1 ianuarie 2017, a salariilor medicilor din sistemul 

public din România, timp de 4 ani, sumele necesare urmând a fi asigurate 

de la bugetul de stat. 

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

iniţiativa legislativă în şedinţa din 1 noiembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea negativă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care sunt 

sesizate în fond. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării 

profesionale şi sănătăţii ( PLx 12/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 

formării profesionale şi sănătăţii, în scopul clarificării cadrului normativ 

privind învăţământul special integrat, eficientizarea relaţiilor contractuale 

ale directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţarea de 
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programe de studii cu dublă specializare, flexibilizarea raporturilor de 

muncă pentru personalul de cercetare - dezvoltare din cadrul institutelor 

de cercetare şi al şcolilor doctorale, reglementarea existenţei în 

subordinea Ministerului Sănătăţii a unei instituţii naţionale de interes 

strategic care să aibă ca obiect principal de activitate cercetarea-

dezvoltarea pentru microbiologie şi imunologie. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport care este sesizată în fond. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie ( PLx 93/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003, în scopul asigurării unei protecţii sporite 

a victimelor actelor de agresiune în cadrul familiei sau în relaţia de cuplu. 

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

legislativă în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi care sunt sesizate în fond. 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind diferenţierea 
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substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de 

otrăvire (Plx 103/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modalitatea de 

preparare şi aditivare a unor substanţe toxice, astfel încât acestea, din 

punct de vedere vizual sau olfactiv, să nu devină atractive pentru oameni 

şi animale şi să nu poată fi confundatede către aceştia cu alte substanţe 

comestibile, în scopul reducerii riscului de intoxicare cu asemenea 

substanţe . 

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

legislativă în şedinţa din 7 noiembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea negativă a  propunerii legislative. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi care sunt sesizate în fond. 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare ( PLx 42/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015, cu un nou alineat, 

preconizându-se ca personalul din cadrul unităţilor aflate în coordonarea 

şi subordinea Ministerului Sănătăţii şi din unităţile sanitare al căror 

management a fost transferat la autorităţile publice locale, inclusiv 

personalul prevăzut la art.4 din actul de bază transferat la aceste instituţii, 

care beneficiază de un cuantum de bază, al sporurilor şi al celorlalte 
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elemente ale sistemului de salarizare, care fac parte, potrivit legii, din 

salariul brut, mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul 

aceleiaşi instituţii/aceluiaşi tip de instituţie pentru fiecare 

funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, să fie salarizat la nivel maxim, dacă îşi 

desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

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

legislativă în şedinţa din 7 noiembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea negativă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială , Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci care sunt sesizate în fond. 

 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii procedează la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind 

stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui 

proaspăt pentru consum şi a produselor lactate ( PLx 49/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.88/2016, în sensul introducerii unor dispoziţii în ceea ce priveşte 

etichetarea produselor pe bază de lapte. 

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

iniţiativa legislativă în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice care este 

sesizată în fond. 
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La punctul 13 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( PLx 86/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, în sensul 

instituirii unor drepturi pentru ipoteza în care beneficiarul concediului de 

creştere a copilului îşi reia activitatea înainte de împlinirea termenului 

legal acordat, precum şi abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la 

stimulentul de inserţie. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat în şedinţa din 22 

decembrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează să fie înaintat Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială care este sesizată în fond. 

 

 Domnul deputat Tudor Pop a solicitat ca reprezentantul 

Ministerului Sănătății, la nivel de secretar de stat, să fie prezent la toate 

ședințele comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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