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PROCES VERBAL 

 al  lucrărilor comisiei din perioada 5 – 7 iunie  2018 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 5 iunie 2018 sunt prezenți 16 

deputați, iar în zilele de 6 și 7 iunie 2018 sunt prezenți 18 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; 

- domnul Andrei Mihai, șef birou – Ministerul Afacerilor Interne. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative privind 

decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi 

embriotransfer  (  Plx 850/2015). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri ( Plx 246/2018) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

completarea art.5 al Ordonanţei de Guvern nr.70/2002 privind 

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local ( Plx 

247/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. 

4. Masa rotundă cu tema „Fibrilaţia Atrială – Prioritate în 

Sănătate”. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative privind decontarea 
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serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro şi embriotransfer 

(Plx.850/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare includerea serviciilor 

medicale de fertilizare in vitro şi embriotransfer în categoria celor 

decontate de FNUASS, în vederea garantării accesului anumitor persoane 

care suferă de infertilitate la aceste servicii. 

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

legislativă în şedinţa din 18 noiembrie 2015. 

Guvernul nu susţine Serviciile medicale de fertilizare in vitro şi 

embriotransfer fac parte din categoria serviciilor de înaltă performanţă şi 

în mod expres nu pot fi decontate din FNUASS. Aceste servicii fac parte 

din categoria serviciilor de transplant de organe, ţesuturi sau celule şi sunt 

incluse în programele naţionale de sănătate finanţate de Ministerul 

Sănătăţii şi nu pot fi decontate din fond. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei. 

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 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit 

de droguri (Plx.246/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.143/2000, cu dispoziţii care permit deţinerea de droguri de risc pentru 

consum propriu în incinta unor camere de consiliere şi consum 

supravegheat, în prezenţa unei echipe multi-disciplinare de profesionişti, 

cu scopul de a reduce riscurile asociate consumului de droguri în spaţii 

publice, atât pentru consumatori, cât şi pentru comunitate 

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

legislativă în şedinţa din 16 aprilie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil propunerea 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei în forma 

prezentată. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prin care se propune 

respingerea iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere este aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu majoritate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comun întocmit de cele două comisii. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind completarea art.5 

al Ordonanţei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean şi local (Plx.247/2018), sesizare în 

comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.5 din 

Ordonanţa Guvernului nr.70/2002, în sensul reglementării posibilităţii 

trecerii unităţilor de asistenţă medico-sociale, înfiinţate prin hotărâri ale 

consiliilor locale din oraşele care au mai mult de 5000 de locuitori, în 

responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene. 

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

legislativă în şedinţa din 18 aprilie 2018. 

În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, prin care se 

propune respingerea iniţiativei legislative deoarece Guvernul a adoptat 

OUG 87/2017 pentru completarea  art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 

70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 

judeţean şi local aprobată prin Legea nr.102/2018, care are un obiect de 

reglementare similar, astfel încât iniţiativa legislativă a rămas fără obiect. 

Supusă votului, soluţia de respingere este aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi.  

 

În ziua de 5 iunie 2018 are loc dezbaterea cu tema „Fibrilaţia 

Atrială – Prioritate în Sănătate”,  la care participă reprezentanţi de la cel 

mai înalt nivel ai societăţii şi instituţiilor medicale din România: 

Ministerul Sănătăţii, Comisia pentru Sănătate şi Familie din Camera 

Deputaţilor, Comisia pentru Sănătate Publică din Senat, Societatea 

Română de Cardiologie, Societatea de Neurologie din România, 

Societatea Naţională de Medicina Familiei, precum şi reprezentanţi ai 

societăţii civile şi mass-media. 

Peste 60.000 de AVC-uri survin în fiecare an în România. 

Statisticile internaţionale menţionează că aproximativ 20% dintre acestea 

apar din cauza fibrilaţiei atriale, fiind şi cele mai severe. Peste 8.000 de 

români mor în fiecare an din cauza unui astfel de AVC iar aproape 3.000 

supravieţuiesc şi se confruntă cu dizabilităţi neurologice. Mare parte din 

aceste decese pot fi prevenite prin politici consistente de management al 

pacienţilor şi acces la tratament eficient.  

Temele abordate în cadrul dezbaterii au fost: 

- Fibrilația atrială crește riscul de accident vascular cerebral de 

circa 5 ori si este responsabilă de circa 1/3 dintre accidentele vasculare 

cerebrale ischemice. Circa jumătate dintre pacienții cu accidente 

vasculare cerebrale datorate fibrilației atriale mor în primul an și peste 2/3 

rămân cu invalidități majore. Fără tratament preventiv anticoagulant, în 
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fiecare an, 1 din 20 de pacienți cu fibrilație atrială va face accident 

vascular cerebral. 

 - Povara accidentului vascular cerebral datorat fibrilației atriale în 

România anului 2018 impune adoptarea unor politici consistente de 

diagnostic precoce si de management modern al fibrilației atriale, precum 

și acces la tratament anticoagulant eficient.  

- Societatea Română de Cardiologie, in parteneriat cu Societatea de 

Neurologie din România, Societatea Națională de Medicina Familiei si 

Asociația Națională pentru Protecția Pacienților solicită actiuni din partea 

autorităților din sănătate și susținere din partea decidenților politici pentru 

reducerea numărului de decese și dizabilități severe cauzate de 

accidentele vasculare cerebrale datorate fibrilației atriale. 

Astfel, pentru un management eficient al fibriliației atriale și 

reducerea numărului de accidente vasculare cerebrale se impun 

următoarele cerințe: 

• Depistarea precoce a fibrilației atriale – sunt necesare strategii de 

screening la nivel de medic de familie;  

• Prevenția corectă a AVC și a evenimentelor embolice: este 

necesar ca medicamentele anticoagulante noi să fie disponibile și 

înființarea de servicii de control a anticoagulării în ambulator și pe 

spitalizarea de zi; 

 • Creșterea procentului de pacienți care au indicație și iau 

tratament anticoagulant; 

• Creșterea accesibilității la tehnicile terapeutice noi în fibrilația 

atrială prin finanțarea corectă de către CNAS a unităților publice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


