
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 /155 / 29 martie  2017 
 
 

PROCES VERBAL 

lucrărilor comisiei din perioada 21 - 23  martie  2017 

 

La lucrările comisiei în zilele de 21 și 22 martie 2017 sunt prezenți 

17 deputați,  iar în ziua  de 23 martie 2017 sunt prezenți  16 deputați 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. Cristian Grasu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății; 

-dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătății; 

-dl. Răzvan Grecu, director general adjunct în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

-dna. Graziela Vâjială, președintele Agenției Naționale Anti-

Doping; 

-dl. Valentin Morar, consilier în cadrul Agenției Naționale Anti-

Doping. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

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

175/2016). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea  art. 184 alin.(6) şi 
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(11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

444/2016). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative  privind 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 republicată privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 

441/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap (PLx 64/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri 

bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 157/2017). 

6. Dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale 

Anti-Doping pe anul 2016 (R2/2017) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, precum 

şi cu comisiile similare ale Senatului. 

7. Dezbaterea Comunicării Comisiei către Parlamentul 

european, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor –Următorii paşi către un viitor european durabil Acţiunea 

europeană pentru durabilitate (COM (2016)739). 

8. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 

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

sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri 
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fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative ( PLx 142/2017). 

 

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

dezbateri,  în fond, asupra propunerii legislative privind completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 175/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.799 

alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

vederea corelării cu prevederile Directivei 2001/83/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă, iar Comisia pentru afaceri europene a acordat un 

aviz negativ. 

  În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.154/2014 pentru modificarea  art. 184 alin.(6) şi (11) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 444/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.185 

alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât în 

spitalele clinice, secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale clinice, 

funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, şef de serviciu medical şi 

director medical să poată fi ocupate, de un cadru didactic din 
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învăţământul superior în cauză, cu aprobarea managerului şi cu avizul 

consiliului de administraţie al spitalului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 5 octombrie 2016. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat negativ iniţiativa legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative  privind modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 441/2016) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 

nou articol, art.261, potrivit căruia copiii şi adulţii cu handicap locomotor 

grav beneficiază, la cerere, de un scuter electric în vederea obţinerii unui 

grad mai ridicat de autonomie şi independenţă, cheltuielile urmând a fi 

suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 4 octombrie 2016. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil 

propunerea legislativă, iar Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
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femei şi bărbaţi, precum şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale au acordat avize negative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislativ. Raportul 

preliminar urmează a fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

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

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor  cu handicap (PLx 64/2017) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.26 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul reglementării unor facilităţi fiscale constând în 

scutirea de la plata impozitului şi a timbrului de mediu pentru un 

autoturism neadaptat, aparţinând însoţitorului persoanei cu handicap grav 

sau accentuat, rudă de gradul I al acesteia. 

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

lege în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil proiectul de 

lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 
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2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea 

unor acte normative (PLx 157/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de 

salarizare a personalului plătit din fonduri publice în perioada 1 martie – 

31 decembrie 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

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

lege în şedinţa din 6 martie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe 

anul 2016 (R2/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, precum şi cu comisiile 

similare ale Senatului. 

În conformitate cu prevederile art. 6, pct.23 din Legea nr. 227/2006 

privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională Anti-Doping 

prezintă, anual, un raport de activitate Guvernului şi Parlamentului 

României. 

 Raportul de activitate pe anul 2016 cuprinde date şi informaţii 

despre: programul de dezvoltare instituţională; programul de educaţie, 

informare şi prevenire; programul de testare doping; programul de analiză 

doping; programul de cercetare ştiinţifică; programul de prevenire şi 

combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante; programul 

de cooperare internaţională, precum şi despre perspectivele viitoare în 

acest domeniu. 

Membrii Comisiei au luat act de conţinutul Raportului de activitate 

al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2016 şi au apreciat în mod 
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deosebit activitatea desfăşurată, precum şi profesionalismul de care a dat 

dovadă personalul Agenţiei în combaterea fenomenului de dopaj în sport.  

 În consecinţă, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de voturi, 

adoptarea raportului comun asupra activităţii Agenţiei Naţionale Anti-

Doping din anul 2016. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor –

Următorii paşi către un viitor european durabil. Acţiunea europeană 

pentru durabilitate COM (2016)739. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

prin documentul supus dezbaterii se prezintă un set de măsuri pe care 

Comisia Europeană se angajează, respectând principiul subsidiarităţii, să 

le implementeze, pentru a asigura o dezvoltare care să nu afecteze nevoile 

generaţiilor viitoare. În concret, se propun măsuri care să reducă şomajul, 

îmbătrânirea populaţiei sau poluarea, să favorizeze incluziunea şi să 

elimine orice formă de inegalitate, să consolideze sistemele de sănătate şi 

pensii, să impulsioneze cercetarea şi inovarea pentru a realiza o societate 

cu emisii reduse de carbon şi eficientă în utilizarea resurselor. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri 

europene un proiect de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei 

către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor– Următorii pași către un viitor 

european durabil. Acțiunea europeană pentru durabilitate (COM (2016) 

739). 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

continuarea dezbaterilor, în fond,  asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 29/2017) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

În urma observaţiilor primite de la Departamentul Legislativ, s-au 

formulat noi amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente 

admise și respinse, şi înaintarea unui raport preliminar Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi . 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

precum şi modificarea şi completarea unor acte normative ( PLx 

142/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative, în vederea majorării salariilor pentru unele categorii de 

personal din sistemul bugetar, majorării burselor studenților, majorării 

pensiilor prin creșterea punctului de pensie, majorării indemnizației 

sociale pentru pensionari, precum și pentru asigurarea gratuității 

transportului pe calea ferată pentru studenți . 

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

legislativă în şedinţa din 21 februarie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  întocmirea unui aviz de înlocuire, cu amendamente 

admise, asupra  proiectului de lege. 
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În ziua de miercuri, 22 martie 2017, membrii Comisiei au 

participat la dezbaterea cu tema ”Abordarea integrată a politicilor publice 

de control al consumului de tutun în România”. 

Dezbaterea a reprezentat un moment de bilanț la 1 an de la intrarea 

în vigoare a ”legii anitfumat”. Astfel, Legea nr. 15/2016 privind 

modificarea şi completarea Legii 349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin care se 

interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la 

locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă 

pentru copii, reprezintă prima decizie politică cu impact direct asupra 

sănătății publice și a fost adoptată în urma unui efort semnificativ și 

conjugat al societăților medicale, al organizațiilor de pacienți, al 

organizațiilor de protejare a drepturilor copiilor și tinerilor, alături de 

factorii decizionali. Pe parcursul a aproape 2 ani, peste 250 de organizații 

non-guvernamentale și experți naționali și internaționali în dezvoltarea de 

politici privind controlul consumului de tutun, au argumentat și 

fundamentat fiecare aspect al legii, în vederea respectării obligațiilor 

asumate de România prin tratate de sănătate internaționale și legi 

naționale. 

La un an distanță, legislația de interzicere a fumatului în spațiile 

publice închise este general acceptată de populație și mediul de afaceri în 

egală măsură, cu un nivel de respectare și implementare adecvat. Aceste 

aspecte înseamnă că, acum, fiecare cetățean al României se poate bucura 

de dreptul fundamental la un mediu mai curat, mai sănătos, lipsit de 

efectele dramatice ale expunerii la fumul de tutun. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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