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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada  24 – 26 octombrie  2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua 24 octombrie 2017 sunt prezenți 16 
deputați, în ziua de 25 octombrie 2017 sunt prezenți 14 deputați, iar în 
ziua de 26 octombrie 2017 sunt prezenți 13 deputați  din totalul de 18  
membri ai Comisiei. 

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

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat, doamna 
Corina Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății. 

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordinea de 

zi: 
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PLx.464/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 
funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului ( PLx.338/2017). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în 
vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de 
transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi 
utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice 
naţionale, pentru obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor 
acte normative ( PLx.344/2017). 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru stabilirea 
conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate 
consumului uman ( PLx.359/2017). 

 
 
La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx.464/2016), 
sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că   
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, în scopul corelărilor dispoziţiilor legale apărute în aplicarea 
prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, necesitatea adoptării 
unor modificări şi completări ale Titlului XIII - Exercitarea profesiei de 
medic dentist şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti 
din România, precum şi armonizarea prevederilor Legii 95/2006 privind 
reforma in domeniul sănătăţii cu o serie de acte normative apărute 
ulterior, care vizează actualizarea unor noţiuni, reglementarea 
restricţionării distribuţiei de medicamente în afara teritoriului României. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în ședința din data de 11 octombrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 
drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, precum și 
Comisia pentru muncă și protecție socială  au avizat favorabil proiectul 
de Lege. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 
voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului (PLx.338/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea 
instituției Avocatului Poporului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul înființării, în cadrul instituției, a 
Domeniului pentru protecția și promovarea drepturilor copilului, 
coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit Avocatul 
Copilului. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.  
  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea 
accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de 
interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea 
Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe 
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul" 
Cooperare Teritorială Europeană", precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi completarea unor acte normative 
(PLx.344/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea mai multor acte normative cu referire la gestionarea 
financiară a proiectelor finanţate din fonduri europene. Măsurile 
introduse vizează lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli 
eligibile prin majorarea procentului de contractare de la 120% la 150%, 
punerea la dispoziţia beneficiarilor a unor instrumente care să asigure 
fluxul financiar necesar implementării proiectelor, continuarea finanţării 
programelor până la finalizarea acestora, recuperarea cu celeritate a 
debitelor, rata dobânzii care se aplică pentru neachitarea la termen a 
obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă. De asemenea, proiectul de lege 
cuprinde reglementări în vederea accelerării procesului de autorizare şi 
derulare a lucrărilor de construcții pentru proiectele de infrastructură de 
transport de interes naţional. Alte măsuri se referă la eliminarea obligației 
de a aplica ştampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte 
documente sau înscrisuri în relația cu instituțiile sau autoritățile publice, 
precum şi la motivarea personalului din unităţile sanitare publice care au 
ca asociat unic unitățile administrativ teritoriale, prin acordarea 
drepturilor salariale de care beneficiază personalul din sistemul public. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în ședința din data de 10 octombrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi(2 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege . 
 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru stabilirea conţinutului 
de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman 
(PLx.359/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de Lege are ca obiect instituirea cadrului legislativ necesar 
reglementării conţinutului de acizi graşi trans, astfel cum sunt definiţi în 
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Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr.1924/2006 şi (CE) nr.1925/2006 ale Parlamentului European şi ale 
Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a 
Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, 
a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a 
Directivelor 2002/67/CE si 2008/5/CE ale Comisiei si a Regulamentului 
(CE) nr.608/2004 al Comisiei, în produsele alimentare prelucrate 
destinate consumului uman, în vederea scăderii incidenţei bolilor 
cardiovasculare în rândul populaţiei. Iniţiativa legislativă conţine 
prevederi referitoare la utilizarea uleiurilor şi grăsimilor, inclusiv a 
emulsiilor cu grăsime ca fază continuă, care, fie singure, fie ca parte a 
produselor alimentare prelucrate, sunt destinate consumului uman. Se 
exclud din domeniul de aplicare produsele alimentare care conţin, în mod 
natural, acizi graşi trans-nesaturaţi în grăsimi animale 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în ședința din data de 10 octombrie 2017. 

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

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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