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PROCES VERBAL 
al lucrărilor comisiei din zilele de 7 și 8 iunie  2017 

 

La lucrările comisiei în ziua de 7 iunie 2017 sunt prezenți 16 deputați, 
iar în ziua de 8 iunie 2017 sunt prezenți 15 deputați din totalul de 19 membri 
ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitat: 
- dl. Theodor Simion, consilier în cadrul Ministerului Sănătății. 
 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 
1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer 
(Plx.850/2015). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 
alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative  (PLx.213/2017). 

3. Forumul Industriei  Farmaceutice 2017 "Politica de preţuri a 
medicamentelor" - joi, 8 iunie 2017. 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond asupra propunerii legislative privind decontarea serviciilor 
medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer (Plx.850/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare includerea serviciilor 
medicale de fertilizare in vitro şi embriotransfer în categoria celor decontate 
de Fondul naţional unic al asigurărilor sociale de sănătate, în vederea 
garantării accesului anumitor persoane care suferă de infertilitate la aceste 
servicii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 18 noiembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă. 
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Ministerul Sănătății nu susţine adoptarea acestei iniţiative. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare 
în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative  (PLx.213/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare 
în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, intervenţiile legislative vizând faptul că 
„eliminarea excepţiei prevăzută pentru personalul din sistemul sanitar care 
este salarizat potrivit Anexei nr.1 la OUG nr.57/2015 de aplicare a 
prevederilor art.21 din Legea-cadru nr.284/2010, respectiv de a elabora 
regulamentul care stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal, 
mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile 
de acordare a acestuia până la data de 01.03.2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în şedinţa din 23 mai 2017. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege. 
Avizul urmează sa fie trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care sunt sesizate în fond. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
 
  În ziua de joi, 8 iunie 2017, membrii comisiei participă la Forumul 

Industriei Farmaceutice 2017 – „Politica de preţuri a medicamentelor”. 
Evenimentul reuneşte, în fiecare an, top-managementul principalelor 

companii de producţie, import şi distribuţie de medicamente din România, 
factori de decizie din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, Consiliul Concurenţei, reprezentanţi ai Colegiului Farmaciştilor, 
reprezentanţi ai celor mai importante asociaţii din industria farmaceutică, 
reprezentanţi ai Asociaţiilor de pacienţi, experţi în analiza de piaţă şi 
specialişti din domeniul farmaco-economic şi medical .  

Dezbaterile din cadrul evenimentului s-au concentrat asupra 
principalelor provocări cu care se confruntă, de ani de zile, industria 
farmaceutică din Romania: lipsa unei politici publice a medicamentului, 
lipsa de predictibilitate,  dispariţia unui număr foarte mare de medicamente 
de pe piaţă, taxa clawback, molecule noi intrate pe piaţa de compensate, 
drepturile pacienţilor şi accesul acestora la tratamentul potrivit. 

PREŞEDINTE, 
Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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