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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 21  şi 23  aprilie 2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dl. Vasile Ciurchea – preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate 

- dl. Vasile Cepoi – preşedintele Autorităţii Naţionale de 

Management al Calităţii în Sănătate. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Informarea comisiei de către raportori care vizează audierile 

asupra iniţiativelor legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de dietetician. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea şi 

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

( PLx 318/2015) . 



3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

etichetarea produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză ( Plx 

342/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu 

privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale ( Plx 351/2015). 

 

La  primul punct al ordinii de zi, raportorii Comisiei  procedează la 

informarea privind audierile asupra iniţiativelor legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician, la care  au participat 

reprezentanţi din zona academică, precum şi  reprezentanţi ai 

absolvenţilor de dietetică şi nutriţie. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului  nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legi nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 318/2015) 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, propunându-se ca în 

locul desfiinţării spitalului în caz de neacreditare, acesta să nu poată oferi 

servicii medicale în sistemul public de asigurări de sănătate, conform 

cerinţelor internaţionale privind managementul calităţii serviciilor 

medicale. Se creează cadrul juridic pentru extinderea procesului de 

implementare a managementului calităţii serviciilor medicale şi la 

celelalte unităţi sanitare, pentru a putea fi monitorizat întregul sistem 

sanitar românesc sub aspectul respectării şi al îmbunătăţirii calităţii 

actului medical, în prezent procesul de asigurare a calităţii serviciilor 
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medicale derulându-se numai la nivelul spitalelor. Totodată se 

reglementează ca prin hotărâre a Guvernului să se aprobe componenţa, 

atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de 

Management al Calităţii în Sănătate, înfiinţată prin reorganizarea 

Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, precum şi condiţiile de 

evaluare, reevaluare, acreditare şi monitorizare, modul de colaborare cu 

unităţile sanitare care solicită acreditarea. Se reglementează posibilitatea 

ca distribuţia cardurilor de sănătate să se realizeze şi prin casele de 

asigurări de sănătate sau, după caz, prin medicii de familie, având în 

vedere că un număr mare de carduri de sănătate nu au fost distribuite prin 

servicii poştale. Proiectul de Lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 

24 martie 2015.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi precum şi 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil prezentul 

proiect de Lege. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, cu 

amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de Lege cu 

amendamentele care  se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind etichetarea 

produselor alimentare care conţin gluten şi/sau lactoză ( Plx 342/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor 

reguli privind etichetarea produselor alimentare, în scopul asigurării 

informării consumatorului asupra existenţei sau nu a glutenului şi/sau a 

lactozei în respectivele produse. Nerespectarea acestor prevederi, propune 
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iniţiatorul, va constitui contravenţie şi se va sancţiona cu amendă de la 

5.000 la 10.000 lei; constatarea şi aplicarea acestor contravenţii se va face 

de către Autoritatea Naţional Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 

31 martie 2015. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 31 

martie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ întrucât propunerea legislativă 

este incompatibilă atât cu reglementările Uniunii Europene, cât şi cu 

legislaţia naţională în materie. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.22 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale ( Plx 

351/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 22 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009, în sensul exceptării 

personalului medical de la aplicarea dispoziţiilor legale care prevăd 

suspendarea ocupării posturilor vacante, prin concurs sau examen. Astfel, 

se impune ca ordonatorii principali de credite din sistemul sanitar să 

aprobe ocuparea posturilor conform Ordinului ministrului sănătăţii 

publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. 
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 31 

martie 2015.Prevederile articolului 22 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2009 au fost abrogate prin intrarea în vigoare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor 

măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 

numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile 

publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori 

a ministerelor, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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