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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie 

 
  

 

București,  2 aprilie  2018                              

Nr.4c-8 /120  

 
 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 27 și 29  martie 2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 27 martie 2018 au fost prezenți 18 deputați, 

iar în ziua de  29  martie 2018 sunt prezenți 17 deputați din totalul de 18  membri 

ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății; 

- domnul Marcel Vasile, avocat, Medlife SA. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind acordarea 

tichetelor de sănătate (PLx.92/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean şi local (Plx.62/2018) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din 

Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice 

de interes judeţean şi local (PLx.90/2018) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare (Plx.136/2018). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la reluarea 

dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege privind acordarea tichetelor de 

sănătate (PLx.92/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială.  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că proiectul de 

Lege are ca obiect de reglementare introducerea tichetelor de sănătate pentru 

salariați, contravaloarea acestora fiind suportată integral de angajator. Nivelul 

maxim al sumelor care vor putea fi acordate salariaților sub formă de tichete de 

sănătate reprezintă contravaloarea a șase salarii minime brute pe țară garantate în 

plată în decursul unui an fiscal.  

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

Lege în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil inițiativa 

legislativă, iar Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ proiectul de 

lege. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a înaintat un raport preliminar de 

respingere a proiectului de Lege.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate 

de voturi (2 împotrivă și 3 abțineri), respingere proiectului de Lege. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun. 

 

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

fond, asupra propunerii legislative pentru completarea art.6 din Ordonanţa 

Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 

judeţean şi local (Plx.62/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.70/2002, în sensul reglementării posibilităţii de transferare a 

unităţilor de asistentă medico-socială din administrarea consiliilor locale ale 

oraşelor cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori, în administrarea consiliilor 

judeţene.  

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

legislativă în ședința din data de 21 februarie 2018. 

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a înaintat un 

raport preliminar de respingere. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi respingerea  propunerii legislative, întrucât a rămas fără 

obiect prin adoptarea O.U.G. nr. 87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 

judeţean şi local, care are un obiect de reglementare similar. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la dezbateri, în 

fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 

nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 

local (PLx.90/2018) - sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 

nr.70/2002, în sensul ca, şi unităţile de asistenţă medico-socială înfiinţate prin 

hotărâri ale consiliilor locale din oraşe care au mai mult de 5000 de locuitori, să 

treacă în responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, dacă 

consiliile locale respective şi consiliile judeţene hotărăsc de comun acord în acest 

sens.  

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

Lege în şedinţa din 5 martie 2018. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (3 abțineri), adoptarea  proiectului de Lege, în forma Senatului. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la dezbaterea și 

avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (Plx.136/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.III alin.(2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010, în sensul exceptării serviciilor 

publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, 

înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau judeţene, de la 

încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei la ordonanţa de 

urgenţă. 

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

legislativă în ședința din data de 14 martie 2018. 

În  urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unaninitate 

de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
 

 

 
 


