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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 29 septembrie  şi 1 octombrie  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 

declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân     

( PLx 462/2015). 

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

declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului               

(PLx 464/2015). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.386 din 7 

aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 

pacientului nr.46/2003 ( Plx 467/2015). 



4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

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

325/2015). 

5. Dezbateri, în fond, asupa propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile ( Plx 520/2015). 

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

ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia 

drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei 

şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, 

semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 ( PLx 589/2015) – sesizare în 

comun cu Comisia drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de 1 

octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân  ( PLx 462/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 1 

octombrie ca Ziua de luptă împotriva cancerului de sân, ocazie cu care: 

- autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări şi 

acţiuni publice dedicate sărbătoririi acestei zile; 

- unităţile sanitare pot efectua gratuit screening pentru depistarea 

precoce activă a cancerului de sân şi pot îndruma pacientele cu leziuni 

precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic 

şi tratament; 

- Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de 

Radiodifuziune vor putea include în programele lor emisiuni dedicate 
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acestei zile. Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 

iunie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii  susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege, cu amendamente. 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului  de Lege privind declararea zilei de 4 

februarie Ziua de luptă împotriva cancerului (PLx 464/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 

februarie ca Ziua luptei împotriva cancerului, cu ocazia căreia: 

- autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi 

ONG-urile pot acorda sprijin materal şi financiar pentru organizarea de 

evenimente dedicate creşterii nivelului de educaţie sanitară şi al gradului 

de conştientizare în ceea ce priveşte această maladie; 

-  Ministerul Sănătăţii va fi responsabil de coordonarea activităţilor 

dedicate acestei zile; 

- Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de 

Radiodifuziune vor putea realiza şi include în programele lor emisiuni 

dedicate acestei zile. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 
2015. 

 

 3



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

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 

favorabil, cu un amendament. 

Ministerul Sănătăţii  susţine iniţiativa legislativă. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege, cu amendamente. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea alin. (1) 

al art. 10 din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 386 din 7 aprilie 2004 

privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 

46/2003 (Plx 467/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.386/2004, în sensul 

clarificării modului în care pacientul poate desemna o altă persoană care să 

aibă acces la informaţiile considerate confidenţiale, mai precis pacientul să 

aibă dreptul să desemneze, printr-un acord consemnat în foaia de 

observaţie, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii 

pacientului cât şi după decesul acestuia, la informaţiile cu caracter 

confidenţial din foaia de observaţie. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 iunie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

drepturile omului au avizat negativ propunerea legislativă. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ întrucât modificarea prevederilor 

ordinului se poate face numai  printr-un act normativ cu aceeaşi forţă 

juridică, respectiv printr-un ordin al ministrului sănătăţii. 

Ministerul Sănătăţii  nu susţine iniţiativa legislativă. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi ( o abţinere), respingerea  propunerii legislative. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 
 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislativă privind completarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 325/2015).  

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezenta  propunere legislativă are ca obiect de reglementare includerea în 

lista dispozitivelor medicale decontate de către Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate a sfincterelor artificiale pentru bolnavii diagnosticaţi cu 

incontinenţă urinară. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 martie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii  nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea  propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art. 10  din Legea nr. 458/2002 privind calitate apei potabile 

(Plx 520/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, în 
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sensul instituirii obligaţiei de înscriere pe etichetă a  conţinutului de nitraţi 

şi nitriţi, exprimat în mg/l, atât pentru apa potabilă, cât şi pentru apele 

naturale minerale îmbuteliate în sticle sau alte recipiente. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 iunie 

2015. 

Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

Comisia pentru industrii şi servicii, precum şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii  nu susţine iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea  propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 

adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a 

demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la 

transplantul de organe şi ţesuturi de umană, semnat la Strasbourg la 20 

februarie 2015 (PLx 589/2015), sesizare în comun cu Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prin acest Protocol adiţional al Convenţiei privind drepturile omului şi 

biomedicina, referitor la transplantul de organe şi de ţesuturi de origine 

umană, este conceput pentru a reglementa aspecte juridice şi bioetice din 

domeniul transplantului. Semnarea sa conduce la promovarea cooperării cu 

statele membre ale Consiliului Europei pentru prevenirea comercializării 

elementelor corpului uman şi alinierea ţării noastre la progresele ştiinţelor 

medicale din spaţiul european. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de 

Guvern. 

 
 

În ziua de 1 octombrie 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. 

La finalul şedinţei, domnul deputat Florin Buicu, preşedintele 

comisiei, informează că, în urma modificărilor, completărilor şi republicării 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, se impune modificarea 

Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru sănătate şi 

familie, prin punere de acord a textelor celor două acte normative. Cu 

unanimitate de voturi, membrii Comisiei aprobă noul Regulament de 

organizare şi funcţionare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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