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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 22-25  mai  2017 

 

La lucrările comisiei în zilele 22  și 24 mai 2017 sunt prezenți 18 
deputați, în ziua de 23 mai 2017 sunt prezenți 19 deputați,  iar în ziua de 25 
mai 2017 sunt prezenți 17 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. Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 
- dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Ministerului Sănătății; 
- dna. Lidia Onofrei, consilier în cadrul Ministerului Sănătății; 
-dl. Vasile Cepoi, președintele Autorității Naționale de Management 

al Calității în Sănătate. 
 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății (PLx.29/2017) – sesizare în comun 
cu Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

2. Proiectul de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de 
sănătate (PLx.465/2016). 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară 
(PLx.170/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

4. Masă rotundă cu tema “Schemele de acces facilitat - soluţie 
sustenabilă pentru acces la terapii inovatoare”. 

 
În ziua de luni, 22 mai 2017, Comisia pentru sănătate și familie și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități și-au desfășurat lucrările în 
ședință comună având ca unic punct al ordinii de zi proiectul de Lege 
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății (PLx.29/2017). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 
vederea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale Ministerului 
Sănătăţii, de crearea cu celeritate a cadrului legal pentru încheierea 
contractelor de management ale managerilor generali, precum şi pentru 
eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Ordonanța de 
urgență, în ședința din data de 16 ianuarie 2017. Comisia pentru muncă și 
protecție socială, precum și Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului au avizat favorabil proiectul de lege. 

În cadrul ședinței comune, membrii celor două comisii au  dezbătut 
amendamentele depuse. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii 
hotărăsc, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege, cu 
amendamente admise și respinse, redate în anexele raportului comun. 

 
În ziua de marți, 23 mai 2017, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege privind asigurarea calității în 
sistemul de sănătate (PLx.465/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, arată că 
proiectul de Lege are ca obiect de reglementare activitatea de asigurare a 
calităţii serviciilor de sănătate acordate în cadrul sistemului de sănătate 
prin reglementarea activităţii Autorităţii Naţionale de Management al 
Calităţii în Sănătate (ANMCS) precum şi abrogarea prevederilor Legii 
nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
privesc activitatea autorităţii anterior menţionate precum şi a altor 
dispoziţii incidente. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 
octombrie 2016. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 
Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil 
inițiativa legislativă. 

În cadrul ședinței, membrii comisie dezbat amendamentele depuse. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate de voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară 
(PLx.170/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului legal 
privind asistenţa medicală comunitară, definirea centrelor comunitare şi 
integrarea serviciilor din domeniul respectiv de reglementare, concretizată 
în luarea unor măsuri pentru asigurarea cu prioritate a serviciilor medico-
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sociale pentru populaţia din mediul rural şi grupurilor vulnerabile prin 
dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală şi accesul echitabil la servicii de 
sănătate de calitate şi cost eficace pentru toate categoriile de persoane. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 3 aprilie 2017. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 

înaintat un raport preliminar de adoptare cu amendamente. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor. 
 

În ziua de miercuri, 24 mai 2017, membrii comisiei  participă la 
masa rotundă cu tema “Schemele de acces facilitat – soluție sustenabilă 
pentru acces la terapii inovatoare” organizată de către Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului. 

În cadrul evenimentului au fost invitați la dialog decidenții din 
sistemul sanitar în vederea identificării de soluții pentru a facilita accesul 
pacienților la terapii de ultimă generație. Evenimentul organizat în 
parteneriat cu Șerban & Musneci Associates și cu suportul Ambasadei 
Italiei în România a adus față în față reprezentanți ai Administrației 
Prezidențiale, Guvernului României, Parlamentului, Ministerului Sănătății, 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenției Naționale a 
Medicamentului, Ministerului Finanțelor Publice, Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, Autorității Naționale pentru Protecția Datelor, 
medici și reprezentanți ai industriei farmaceutice. 

Au fost prezentate modele de bună practică utilizate în statele 
Uniunii Europene, cu focus particular pe acordurile de partajare a riscurilor 
financiare încheiate între autoritățile plătitoare și companiile farmaceutice, 
acorduri numite generic scheme de acces. Aceste scheme, care includ 
acordurile tip cost-volum / cost-volum-rezultat, presupun o împărțire a 
costurilor și responsabilităților între companiile farmaceutice și casele de 
asigurări de sănătate. 

În finalul evenimentului s-a concluzionat că introducerea în sistemul 
legislativ românesc a schemelor de acces facilitat ar permite accesul mai 
multor pacienți la tratamente noi fără a fi generate costuri suplimentare 
pentru bugetul de sănătate. Preluarea modelului italian este posibilă prin 
semnarea unui acord interstatal de transfer gratuit a platformei electronice, 
nefiind necesară asumarea de costuri de mentenanță ale sistemului din 
fonduri publice (acestea urmând a fi asumate de companiile farmaceutice). 

 
PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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