
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 / 68/  22  februarie  2016 
 
 

PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din zilele de  9  şi  11  februarie 2016 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dl. Constantin Enăchioiu – director al Autorității Naționale pentru 

Cercetare Științifică și Inovare. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art.17 

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

nr.504/2002 a audiovizualului ( Plx 450/2015). 

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

exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PLx 16/2010). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind 
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stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru 

modificarea unor acte normative ( PLx 71/2015 ) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 

vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 

sănătate a populaţiei ( PLx 627/2015) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ. 

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

modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 620/2015) . 

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

modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 ( PLx 

745/2015). 

7. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 585/2015). 

8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care 

funcţionează farmaciile şi cum se vând medicamentele ( Plx 804/2015 ). 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 

862/2015). 

 

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

reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art.17 din Legea 

nr.148/2000 privind publicitatea şi pentru modificarea Legii nr.504/2002 

a audiovizualului ( Plx 450/2015). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

Legea pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind 

publicitatea , precum și a Legii audiovizualului nr. 504/2002 este trimisă 

spre reexaminare ca urmare a cererii Președintelui României. Cererea de 

reexaminare a legii vizează următoarele aspecte: 

- la art.I din legea trimisă spre promulgare, norma instituită 

prin art.17 vine în contradicţie cu ansamblul normelor ce constituie 

regimul juridic al publicităţii pentru medicamente, stabilit în Legea 

nr.95/2006 care transpune, în legislaţia naţională, Directiva 2001/83/CE; 

- interdicţia instituită prin art.II din legea trimisă spre 

promulgare reprezintă o măsură în total dezacord cu reglementarea 

europeană şi care nu poate fi calificată ca reprezentând o reglementare 

din categoria celor permise statelor membre în cadrul marjei privind 

nivelul de armonizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi ( 2 abţineri ), întocmirea unui raport preliminar de 

respingere a  propunerii legislative ce va fi înaintat Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind exercitarea 

profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PLx 16/2010). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare exercitarea profesiunii de 

kinetoterapeut, precum şi constituirea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Kinetoterapeuţilor din România, ca organizaţie profesională în 

domeniu. 

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

lege în şedinţa din 1 februarie 2010. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de 

lege, cu amendamente. 

Domnul senator Ichim Paul, inițiatorului proiectului de Lege, 

intervine și precizează că este necesară reglementarea acestui domeniu, 

unificarea terminologiei,  precum și existența unei  curricule comune a 

facultăților care îi pregătesc.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor 

măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 

normative ( PLx 71/2015 ) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

financiare şi modificarea unor acte normative, intervenţiile legislative 

vizând reglementarea modalităţii de plată a contribuţiei pentru 

medicamentele ce vor face obiectul contractului cost/volum/cost/volum-

rezultat, incluse condiţionat în Lista cuprinzând denumiri comune 

internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 

persoanele asigurate, cu sau fără contribuţie personală, pe baza 

prescripţiei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum 

şi pentru denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de 
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sănătate, de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată,  în şedinţa din 18 februarie 2015. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a avizat negativ 

proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

majoritate de voturi ( 2 abţineri ), întocmirea unui raport preliminar de 

adoptare a  proiectului de Lege în forma prezentată de Guvern ce va fi 

înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării 

protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 

(PLx 627/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare reorganizarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 

„Cantacuzino” care se desfiinţează şi înfiin ţarea Institutului Naţional de 

Cercetare „Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă strategică, în 

subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. 

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

lege în şedinţa din 28 septembrie 2015. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege. 

Domnul deputat Horia Cristian intervine și precizează că prin 

această ordonanță, din bugetul Agenției Naționale pentru Cercetare 

Științifică și Inovare (ANCSI) este finanțată doar activitate de cercetare a 

Institutului Cantacuzino,iar  tot ceea ce înseamnă activitatea de producție 

de vaccinuri destinate populație, nu mai este finanțată. Astfel, principala 

activitate a Institutului Cantacuzino, respectiv producția de vaccinuri 

dispare de facto. Amendamentele pe care domnia sa le-a depus la 

comisie, reprezintă calea legală ca Ministerul Sănătății să finanțeze 

producția de vaccinuri, precum și de a evita o procedură de infringement 

pentru un posibil ajutor de stat, toate sumele obținute de Institutul 

Cantacuzino prin vânzarea de vaccinuri constituindu-se ca venituri la 

bugetul de stat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

majoritate  de voturi ( 2 abţineri și 1 împotrivă ), întocmirea unui raport 

preliminar de adoptare a  proiectului de Lege în forma prezentată de 

Guvern, cu amendamente respinse,  care va fi înaintat Comisiei pentru 

învățământ, știință, tineret și sport. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

620/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.391 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările ulterioare, în sensul eliminării discriminării dintre medicii de 

familie ce lucrează în mediul urban faţă de cei care lucrează în mediul 
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rural referitor la posibilitatea continuării activităţii după împlinirea vârstei 

de pensionare. 

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

lege în şedinţa din 22 septembrie 2015. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege. 

Au fost depuse amendamente de către Ministerul Sănătăţii şi de 

domnul senator Ion Luchian. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere), adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele admise şi respinse, prezentate în anexele raportului. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.12 

din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 ( PLx 745/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.12 din 

Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, în sensul ca pacientul să 

primească la externare – fără a mai fi nevoie să solicite, aşa cum prevede 

art.12 în vigoare – un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, 

tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării, precum şi 

dreptul de a primi o singură dată, la cerere, o copie a înregistrărilor 

investigaţiilor de înaltă performanţă. 

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

lege în şedinţa din 27 octombrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

avizat favorabil proiectul de lege. 



 8

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

majoritate  de voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată 

de Senat. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

585/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.722 din Legea nr.95/2006, republicată, în sensul reducerii 

perioadei de eliberare a autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentelor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă, în şedinţa din 7 septembrie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

 Domnul deputat Petru Movilă, inițiatorul propunerii legislative, 

solicită amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

Solicitarea domnului deputat este votată de către membrii comisiei 

în unanimitate. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcţionează 

farmaciile şi cum se vând medicamentele ( Plx 804/2015 ). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată, în sensul ca 
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vânzarea cu amănuntul a medicamentelor în mediul online să fie permisă 

doar unităţilor farmaceutice reglementate de această lege. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 3 noiembrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil propunerea 

legislativă, cu amendamente. 

Domnul Răzvan Vulcănescu, intervine și solicită amânarea 

dezbaterilor pentru o săptămână. 

Având în vedere solicitarea Ministerului Sănătății, membrii 

comisiei hotărăsc,  cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până 

la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 862/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.25 şi 

modificarea alin.(2) al art.68 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

urmărindu-se introducerea disciplinei ”Educaţie pentru sănătate” ca 

disciplină obligatorie de studiu în învăţământul universitar şi 

preuniversitar, începând cu cel primar. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative . 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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