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PROCES VERBAL 

lucrărilor comisiei din zilele de  2, 3 şi 4 aprilie  2019 

 

La lucrările comisiei din ziua de 2 aprilie 2019 sunt prezenți 16 

deputați, în ziua de 3 aprilie 2019 sunt prezenți 18 deputați, iar în ziua de 

4 aprilie 2019 sunt prezenți 17 deputați din totalul de 20 membri ai 

Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitat: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat  în cadrul 

Ministerului Sănătății. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară (PLx.362/2018) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului . 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PLx.363/2018). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului 

nr.46/2003 ( PLx.660/2018). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale, precum şi modificarea unor acte normative (PLx.103/2018). 
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5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (Plx.91/2019). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor ( PLx.132/2019). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

sprijinirea familiei monoparentale (Plx.133/2019). 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi 

pentru modificarea unor acte normative (Plx.148/2019). 

9. Conferința  "Resurse pentru sănătate"/"Valoarea 

tehnologiilor medicale ". 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea art.8 

alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind 

asistenţa medicală comunitară (PLx.362/2018), 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 modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017, în scopul 

introducerii în categoria profesională a persoanelor care pot acorda 

asistenţă medicală comunitară și a medicilor de medicină de familie în 

localităţile din Munţii Apuseni şi în cele din Rezervaţia Biosferei „Delta 

Dunării”, având în vedere gradul de izolare ridicat al locuitorilor din 

aceste comune, care nu au posibilitatea să se deplaseze în alte localităţi, în 

special în sezonul rece, pentru a obţine servicii medicale de asistenţă 

medicală primară. 

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

lege în şedinţa din 4 iunie 2018. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați şi 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a 

întocmit un raport preliminar de adoptare în forma prezentată de Senat. 

Au fost depuse amendamente de către domnul deputat Lucian 

Eduard-Simion şi Ministerul Sănătăţii. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectul de Lege pentru modificarea art.320 

alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.363/2018) . 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (1) 

al articolului nr.320 din Legea nr.95/2006, în sensul exceptării victimelor 

agresiunilor sau accidentelor cu autor necunoscut de la plata cheltuielilor 

ocazionate de asistenţa medicală. 

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

lege în şedinţa din 4 iunie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați şi 

Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul 

de lege, iar Comisia pentru buget, finanțe și bănci a acordat un aviz 

negativ. 

Doamna deputat Oana Mioara Bîzgan a depus amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege,  cu amendamentele admise. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 

pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 

(PLx.660/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.95/2006 şi a Legii nr.46/2003, în vederea asigurării serviciilor 

medicale scutite de la coplată pentru copiii până la vârsta de 18 ani, 

persoanele cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele de 

sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, femeile însărcinate, lăuzele şi 

persoanele care sunt victimele traficului de persoane, în situaţia în care 

acestea nu sunt înscrise în registrele de stare civilă şi nu deţin un cod 

numeric personal. 

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

lege în şedinţa din 29 octombrie 2018. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei și bărbați, Comisia 

pentru administraţie și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități şi Comisia pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale au avizat favorabil proiectul de lege. 
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Doamna deputat Oana Mioara Bîzgan a depus amendamente. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare  este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reorganizarea 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, 

precum şi modificarea unor acte normative (PLx.103/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, 

prin reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, care se desfiinţează, ca instituţie publică cu 

personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale în domeniul medicamentelor de uz uman, dispozitivelor medicale 

şi evaluării tehnologiilor medicale, în subordinea Ministerului Sănătăţii. 

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

lege în şedinţa din 4 martie 2019. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat negativ proiectul 

de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege,  cu amendamentele admise. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (Plx.91/2019).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.272/2004, în sensul instituirii unor măsuri pentru sprijinirea copilului 

cu părinţi divorţaţi prin asistenţa psihologică a copilului cu părinţii 

divorţaţi în cabinetele şcolare ori în unităţile medicale de stat şi 

posibilitatea părinţilor de a beneficia de educaţie parentală post-divorţ, 

oferită prin intermediul serviciilor de asistenţă socială, prin campanii de 

informare sau în timpul anchetei psiho-sociale. 

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

legislativă în şedinţa din 25 februarie 2019. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

(PLx.132/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, intervenţia 

legislativă vizând, în principal: acordarea indemnizaţiei lunare pentru 

creşterea copilului şi în perioada în care persoana beneficiază deja de 

indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pentru un copil şi naşte 

alt/alţi copil/copii, acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea 

copilului în cuantumul primit anterior, în cazul în care persoana intră în 

concediul pentru creşterea copilului înainte de 12 luni de la împlinirea de 

către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, dacă din calcul rezultă un 

cuantum al indemnizaţiei mai mic decât cel primit anterior, reglementarea 

interdicţiei angajatorului de a dispune încetarea raporturilor de muncă sau 

de serviciu în această perioadă şi implicit pe o perioadă de 6 luni după 

revenirea definitivă a salariatei/salariatului. 

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

lege în şedinţa din 11 martie 2019. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil proiectul de Lege. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comsiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind sprijinirea familiei 

monoparentale    (Plx.133/2019).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea unor modalităţi de 

sprijinire a familiilor monoparentale aflate în situaţie de dificultate, 

urmărindu-se acordarea unei indemnizaţii lunare de întreţinere şi a unei 

alocaţii de studii, în scopul prevenirii separării copiilor de familie. 

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

legislativă în şedinţa din 11 martie 2019. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru 

modificarea unor acte normative (Plx.148/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, în sensul 

instituirii obligaţiei direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, de a încheia contracte de 

concesiune pe o durată de 5 ani, cu medicii veterinari organizaţi în 

condiţiile legii. De asemenea, se propune acordarea, din bugetul 

ANSVSA, a unei sume lunare de 5000 lei, fiecărui medic veterinar cu 

drept de liberă practică, care deţine contract, pentru efectuarea, în 

exploataţiile nonprofesionale, a unor activităţi sanitare veterinare cuprinse 

în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la 

animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 

protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 

ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în 

alte programe naţionale, pe care ANSVSA trebuie să le pună în aplicare, 

pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, 

pentru formarea profesională aferentă activităţilor contractate 

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

legislativă în şedinţa din 18 martie 2019. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

În ziua de 2 aprilie 2019, în cadrul discuţiilor privind dezbaterea 

"Resurse pentru sănătate - Valoarea tehnologiilor medicale", la care au 

participat distinşi reprezentanţi ai  lumii medicale româneşti, s-a subliniat 

faptul că este necesară eficientizarea alocării fondurilor în sănătate prin 

aplicarea conceptului de „valoare”. De asemenea, printre obiectivele 

dezbaterii s-a regăsit finanţarea medicamentelor inovatoare pornind de la 

criteriul valorii – impactul medical, economic şi social al acestei 

perspective. 

 

În ziua de 4 aprilie 2019, Comisia pentru sănătate şi famile şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra proiectelor 

aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


