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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 8 şi 10 septembrie  2015 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 

249/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Pl-x 87/2015). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative de 

modificare şi completare a Legii    nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Pl-x 153/2015). 
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4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr.148/2000 privind 

publicitatea şi pentru modificarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului 

(Pl-x 450/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 

execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 

2014 (PL-x 562/2015) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2015 (PL-x 564/2015) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

 

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

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

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 249/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul definirii 

titlului profesional pe care îl dobândesc absolvenţii Facultăţilor de 

Medicină Dentară 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 

aprilie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport  au avizat negativ proiectul de lege. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legslative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 

87/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea 

asigurării în mod gratuit, pentru femeile însărcinate, a tuturor 

consultaţiilor, investigaţiilor şi tratamentelor necesare unei evoluţii 

normale a sarcinii. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

febuarie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ 

propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative de modificare şi 

completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii    

(Pl-x 153/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezenta propunere are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea  creării 
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cadrului legal pentru mai bună organizare şi funcţionare a Colegiului 

Medicilor din România. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 

februarie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative .  

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art. 17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru 

modificarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului (Pl-x 450/2015) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru cultură, artă, mijloace de informare 

în masă. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.17 

din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, precum şi modificarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002, în sensul interzicerii publicităţii pentru 

produsele medicamentoase în cadrul programelor de televiziune şi 

radiodifuziune. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Deoarece, la momentul votului nu era întrunit cvorumul necesar,  

s-a propus şi aprobat, amânarea  votului pentru următoarea  şedinţă a 

comisiei. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului 

general de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
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contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014 (PL-x 

562/2015) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează 

că, în conformitate  cu prevederile art.56 şi art.57 din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, au 

fost întocmite Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi 

contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru anul 2014, pe baza situaţiilor financiare anuale 

prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, 

respectiv al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a conturilor privind execuţia de casă prezentate de trezoreria 

statului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2015 (PL-x 564/2015) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prin acest act normativ se suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii cu 

suma de 150 milioane lei per sold, prin majorarea în principal a 

fondurilor destinate acţiunilor şi programelor de sănătate, echipamentelor 

medicale de terapie intensivă şi proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambusabile  postaderare. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu 

suma de  203,5 milioane lei. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate  de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

În ziua de 10 septembrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.UNIV.DR.FLORIN BUICU 
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