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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 30 şi 31  mai 2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 30 mai 2018 sunt prezenți 16 

deputați, iar în ziua de 31 mai 2018 sunt prezenți 17 deputați din totalul 

de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Lucreția Roșca, 

vicepreşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

-doamna Laura Malinetescu, director – Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate; 

 - domnul Adrian Zarzăra, consilier juridic  în cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 

 - domnul Iordan Brăgău, consilier în cadrul Ministerului 

Transporturilor; 

 - doamna Mariana Terbea, director - Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentară. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx.276/2018). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului 

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

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte 

normative ( PLx.321/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului 

nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PLx.327/2018). 
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5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 

privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor 

de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea 

cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase -  E18/2018-

COM(2018)233. 

 

La primul punct 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). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele 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 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 2 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). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele 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. 

 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. 
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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 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative 

(PLx.321/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 

unor măsuri în domeniul fondurilor europene, precum şi modificarea şi 

completarea unor dispoziţii ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2015 şi ale art.193 din Legea nr.95/2006. Astfel, măsurile vizează: 

sporirea ritmului de implementare a programelor operaţionale, prin 

identificarea unor condiţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în 

cadrul programului, deja efectuate de către beneficiarii de proiecte 

nefinalizate, şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia 

Europeană, în scopul îndeplinirii ţintelor de absorbţie în materia 

fondurilor europene, precum şi instituirea posibilităţii asigurării din 

bugetul de stat a sumelor necesare cofinanţării proiectelor cu finanţare 

europeană nerambursabilă, ai căror beneficiari sunt spitalele. 

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

lege în şedinţa din 16 mai 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă  a  proiectului de Lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind 

produsele agroalimentare ecologice (PLx.327/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea 

laboratoarelor oficiale şi de referinţă în vederea efectuării analizelor 

pentru probe de sol, plantă şi produs, conform prevederilor legislaţiei 

europene, eficientizarea verificărilor efectuate de structura responsabilă în 

domeniul inspecţiilor tehnice în domeniul agriculturii ecologice şi 

stabilirea cadrului normativ pentru asigurarea condiţiilor procedurilor 

detaliate de colectare, procesare, definirea scopului analizelor, precum si 

transferul datelor referitoare la rezultatele analizelor.  

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

lege în şedinţa din 16 mai 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă  a  proiectului de lege. 
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La punctul 5 la ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterii asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul european, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 

privind modalităţile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor 

de sănătate şi de asistenţă în cadrul pieţei unice digitale, autonomizarea 

cetăţenilor şi construirea unei societăţi mai sănătoase -  E18/2018-

COM(2018)233, trimis comisiei în vederea examinării fondului. 

Comunicarea propune promovarea sănătăţii, prevenirea şi controlul 

bolilor, contribuţia la abordarea nevoilor nesatisfăcute ale pacienţilor şi 

facilitarea accesului egal al cetăţenilor la asistenţa de înaltă calitate prin 

utilizarea inovaţiilor digitale. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate şi familie este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor, opinie care va fi transmisă Comisiei 

pentru afaceri europene, potrivit procedurilor parlamentare. 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dr. Lucreţia ROŞCA 


