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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 15 – 17 mai 2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 15 și 16 mai 2018 prezenți 16 

deputați, iar ziua de 17 mai 2018 sunt prezenți 17 deputați din totalul de 

18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat – Ministerul Sănătății; 

-doamna Laura Malinetescu, director – Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate; 

- doamna Nicoleta Ciubuc, director general adjunct – Ministerul 

Finanţelor Publice; 

- doamna Diaconeasa Ruxandra Lucreția – din partea Colegiului 

Farmaciștilor Maramureș; 

- doamna Mardale Sânziana,  Federația Patronatelor Farmaceutice 

din România; 

- doamna Coltofeanu Dana, Federația Patronatelor Farmaceutice 

din Romania; 

 - doamna Cristina Mărgărit, Colegiul Farmaciștilor din România; 

 - domnul Răzvan Prisada, vicepreședinte - Colegiul Farmaciștilor 

din România. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008 (PLx.804/2015/2016). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PLx.366/2017). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2018 pentru 
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încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de 

interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare 

cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi 

agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2018 (PLx.268/2018). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx.276/2018). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului 

nr.46/2003 (Plx.277/2018). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la 

LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice  (Plx.212/2018). 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx.252/2018). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative  (PLx.267/2018). 

 

 

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

dezbateri, în fond, asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008 (PLx.804/2015/2016), aflată în procedură de 

reexaminare, ca urmare a cererii Preşedintelui României. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

Legea instituie posibilitatea vânzării şi eliberării prin intermediul 

serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se acordă fără 

prescripţie medicală numai de către farmaciile comunitare şi drogheriile 

autorizate potrivit legii, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului 

sănătăţii; totodată, controlul şi supravegherea privind vânzarea şi 

eliberarea prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale a 

medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală urmează a fi 

exercitate de Ministerul Sănătăţii.  

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

şedinţa din 6 septembrie 2016. 

Potrivit cererii de reexaminare, se impune o reanalizare a 

prevederilor legii transmise la promulgare, atât sub aspectul punerii de 

acord a acestora cât şi în ceea ce priveşte stabilirea prin lege a condiţiilor 

în care se realizează vânzarea şi eliberarea prin intermediul serviciilor 
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societăţii informaţionale a medicamentelor care se acordă fără prescripţie 

medicală, urmând ca acestea să fie detaliate şi nu stabilite prin ordin al 

ministrului sănătăţii. 

Ministerul Sănătăţii, susţine adoptarea legii, cu modificările 

prezentate în punctul de vedere nr.SP2059/14.03.2018. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, cu 

amendamentele admise prezentate în anexa raportului. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedeazaă la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PLx.366/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008, în vederea implementării unui 

mecanism funcţional de asigurare a stocurilor adecvate şi continue de 

medicamente, precum şi îmbunătăţirea sistemului de autorizare, 

supraveghere şi control a asistenţei farmaceutice, prin introducerea unei 

prevederi conform căreia, inspecţia unităţilor farmaceutice se realizează 

de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti. Totodată, se instituie dispoziţia conform căreia, în cazul unei 

sesizări sau ori de câte ori este nevoie Agenţia Naţională a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale poate interveni, în domeniul 

specific de competenţă, pentru efectuarea unui supracontrol.  

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

Lege în şedinţa din 16 octombrie 2017. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, cu unele 

amendamente. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbateri și fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2018 pentru încredinţarea către 

Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic 

general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente 

necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor 

generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 (PLx.268/2018). 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare încredinţarea către C.N. 

„Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general, în vederea 

realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării 

activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa 

imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2018.  

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

lege în şedinţa din 25 aprilie 2018. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.276/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele, comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.234 

din Legea nr.95/2006, în vederea stabilirii unor modalităţi de comunicare, 

către asiguraţi, a informaţiilor privind deconturile efectuate de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale, serviciile 

de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele 

medicale şi celelalte servicii la care au dreptul asiguraţii, de care au 

beneficiat în anul precedent.  

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

legislativă în şedinţa din 25 aprilie 2018. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative, cu observaţiile şi 

propunerile prezentate în punctul de vedere. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 

(Plx.277/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.34 din Legea nr.46/2003, în sensul eliminării posibilităţii 

pacienţilor de a oferi plăţi suplimentare şi donaţii angajaţilor unităţilor 

sanitare în care au fost îngrijiţi, menţinerii posibilităţii acestora de a oferi 

donaţii unităţilor sanitare, precum şi includerea acestor donaţii în situaţia 

privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 25 aprilie 2018. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative, cu observaţiile şi 

propunerile prezentate în punctul de vedere. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  (Plx.212/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 

al art.7 din Cap.II al anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017, urmărindu-

se acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase şi a sporului 

pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite şi personalului 

tehnic – economic – secretariat - administrativ (TESA) din cadrul 

spitalelor de pneumofiziologie.  

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

legislativă în şedinţa din 10 aprilie 2018. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie  

hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea negativă  a  propunerii 

legislative. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (PLx.252/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor, modificarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, precum şi modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2004 privind procedura adopţiei, urmărindu-se, în principal, 

corelarea prevederilor actelor normative asupra cărora se intervine cu 

ultimele modificări aduse Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în 

domeniul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.  

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

lege în şedinţa din 23 aprilie 2018. 

 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă  a  propunerii legislative. 
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La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx.267/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea substanţială a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

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

lege în şedinţa din 25 aprilie 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege, cu amendamente. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


