
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 /115 / 14  martie  2016 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 1 şi 3 martie  2016 

 

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 au participat, în calitate de invitați: 

- dna. Sirma Caraman – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Rurale și Administrației Publice; 

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

Sănătăţii; 

- dna. Elena Căciulan – președinte al Federației Române a 

Asociațiilor de Fizioterapie; 

- dna. Daniela Stanca – secretar al Federației Române a Asociațiilor 

de Fizioterapie. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut ( Plx 440/2015). 
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2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reproducerea umană asistată medical ( PLx 462/2013) – sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

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

sănătăţii ( PLx 620/2015) . 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 24/2016) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( Plx 32/2016) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind organizarea 

şi exercitarea profesiei de fizioterapeut ( Plx 440/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 

exercitarea profesiei de fizioterapeut, intervenţiile legislative vizând 

stabilirea cadrului general de organizare şi exercitare a acestei profesii, în 

concordanţă cu legislaţia europeană în materie. 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 mai 2015. 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport a avizat negativ, 

iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au avizat favorabil propunerea legislativă. 
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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 proiectului de Lege privind reproducerea umană 

asistată medical ( PLx 462/2013) – sesizare în comun cu Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare regimul juridic al 

reproducerii umane asistate medical, fiind recunoscute şi garantate 

drepturile privind reproducerea umană asistată medical, precum şi 

asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 

2013. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ proiectul 

de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

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

 

La punctul trei 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 rural 
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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. 

În şedinţa din 15 februarie 2016, Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui raport suplimentar. 

În urma  finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

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

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.54  alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 24/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în sensul introducerii 

posibilităţii acordării de stimulente băneşti personalului medical din 

bugetele consiliilor judeţene şi locale. 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 9 februarie 

2016. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă întrucât 

dispoziţiile art.54 alin.(1) lit.c) ( respectiv art.58 alin.(1) lit.c) din Legea 

nr.95/2006 a fost republicată) care se doreşte a fi modificat, vizează 

finanţarea programelor naţionale de sănătate în cadrul cărora, indiferent de 
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sursă, nu pot fi acordate stimulente băneşti personalului din spitalele 

publice. 

În urma finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a  

propunerii legislative, cu amendamente, care va fi înaintat Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate ( Plx 32/2016) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în sensul ca indemnizaţia 

pentru incapacitate temporară de muncă să fie suportată din bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate începând cu prima 

zi de incapacitate. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 15 februarie 

2016. 

În urma finalizării  dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

majoritate  de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a  

propunerii legislative ce va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială. 

PREŞEDINTE, 
Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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