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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei în ziua de 14 martie 2017 sunt prezenți 18 

deputați, în ziua de 15 martie 2017 sunt prezenți 17 deputați, iar în ziua  

de 16 martie 2017 sunt prezenți  16 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 

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. 
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2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor 

din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat ( Px 174/2016) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie şi amenajarea 

teritoriului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea articolului 12 din Legea farmaciei 

nr.266/2008   ( Plx 336/2016). 

 

La primul punct 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. 

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

de urgență, în ședința din data de 16 ianuarie 2017 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi 

întocmirea unui raport preliminar ce va fi înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind acordarea gratuită 
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de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din 

învăţământul de stat şi privat ( Plx 174/2016) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru administraţie şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuită de 

produse de igienă orală preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din 

învățământul de stat și privat, deoarece este necesară introducerea unui 

program de susținere a sănătății dentare, având în vedere datele privind 

sănătatea dentară determinate de indicatori precum consumul de periuțe și 

paste de dinți. 

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

legislativă în ședința din date de 5 aprilie 2016. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin care 

se propune respingerea iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 (Plx 

336/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează  

că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

articolului 12 din Legea farmaciei nr.226/2008 prin introducerea 

criteriului demografic și pentru farmaciile care se înființează în mediul 

rural. 

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

legislativă, în şedinţa din 6 septembrie 2016. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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