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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 4 – 6 aprilie 2017 

 

La lucrările comisiei în zilele 4 și 5 aprilie 2017 sunt prezenți 18 
deputați,  iar în ziua 6 aprilie 2017 sunt prezenți 10 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; 
-dl.Bogdan Pop, director adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne  - Departamentul pentru Situații de Urgență; 
-dna. Mihaela Ene, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Interne  

- Departamentul pentru Situații de Urgență. 
 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind Statutul personalului profesionist 

operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al 
Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016) – sesizare în 
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare  (PLx 
468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. 

3. Proiectul de Lege privind medicina şcolară (PLx 347/2015) – 
sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

4. Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea 
ne.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Medicale(PLx 146/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 
exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei 
circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene (PLx 166/2017). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 
dezbateri asupra proiectului de Lege privind Statutul personalului 
profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă 
judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov ( PLx 355/2016), 
care a fost trimis spre dezbatere pe fond atât comisiei noastre, cât şi 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unui statut special 
pentru personalul profesionist operativ de intervenţie din cadrul Serviciilor 
de Ambulanţă Judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, 
unităţi sanitare publice de importanţă strategică, cu personalitate juridică, 
aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 14 septembrie 2016. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere, susţine adoptarea 
proiectului de lege, cu amendamente. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul 
de lege, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a acordat un aviz favorabil. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 
proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea 
de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 
alimentare  (PLx 468/2012), sesizare în comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  
proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului unitar  a 
bazei de date care să conţină toate tipurile de suplimente alimentare 
certificate, precum şi stabilirea sancţiunilor penale şi contravenţionale 
pentru nerespectarea prevederilor instituite de prezentul proiect de lege. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de 
lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului 
de lege, întrucât cadrul legislativ actual este acoperitor şi suficient. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea Ministerului 
Sănătăţii de amânare a proiectului de lege pentru o şedinţă ulterioară. 
Supusă votului, propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

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

dezbateri asupra proiectului de Lege privind medicina şcolară (PLx 
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347/2015) a fost trimis spre dezbatere,  pe fond , atât comisiei noastre, cât şi 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unui act normativ 
specific domeniului asistenţei medicale în unităţile de învăţământ public sau 
privat, cu precizări exprese privitoare la educaţia sanitară, la cursurile de 
prim-ajutor şi la pregătirea medicului de medicină şcolară, precum şi 
instituirea obligativităţii cursurilor de prim-ajutor în sistemul educaţional. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată  a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 31 martie 2015. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul 
de lege, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a acordat un aviz negativ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
propunerii legislative, ce urmează a fi înaintat Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la  

dezbateri asupra proiectului  de Lege pentru completarea art.10 din Legea 
nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Medicale (PLx 146/2016) a fost trimis spre dezbatere,  pe fond , Comisiei 
pentru sănătate şi familie, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.10 din 
Legea nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Medicale, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul acordării unei 
indemnizaţii lunare viagere egale cu 80% din salariul mediu pe economie 
membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale (ASM). 
Totodată, potrivit iniţiativei legislative, indemnizaţia menţionată urmează a 
fi actualizată periodic conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor de 
stat şi va face parte din categoria veniturilor neimpozabile. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 4 aprilie 2016. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu observaţii, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 
acordat un aviz negativ. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a întocmit un 
raport preliminar de respingere a proiectului de lege, iar Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a înaintat un raport preliminar de adoptare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
propunerii legislative. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în 
contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene (PLx 
166/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele Comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia 
naţională a Directivei 2014/54/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării 
drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor, 
în sensul îmbunătăţirii şi consolidării modalităţilor în care sunt puse în 
practică normele existente ale Uniunii Europene privind libera circulaţie a 
lucrătorilor, prin stabilirea unui cadru general comun de dispoziţii adecvate 
pentru a facilita aplicarea eficientă şi unitară a drepturilor conferite de 
legislaţia Uniunii Europene pentru lucrătorii şi membrii familiilor lor care 
îşi exercită dreptul la liberă circulaţie, în scop de muncă, pe teritoriul 
României. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 20 martie 2017. 

Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva 
însuşirii propunerilor şi observaţiilor din punctul de vedere 
nr.170/DPSG/23.02.2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 
 
În ziua de 6 aprilie 2017, 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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