
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                       Nr.4c-8 /215 /  27  aprilie  2016 
 
 

PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din ziua de 26 aprilie 2016 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat: 

- dna. Corina Teodor – consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

modificarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician 

dentar, precum şi înfiin ţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România ( PLx 160/2016). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 168/2016). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 169/2016). 



 2

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări 

psihice nr.487/2002 ( Plx 171/2016). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii  ( Plx 172/2016). 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea OUG nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale ( Plx 173/2016) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru administraţie. 

7. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor 

din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat ( Plx 174/2016) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru 

administraţie. 

8. Reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

620/2015). 

 

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

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

nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari 

din România ( PLx 160/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.96/2007, în sensul că numărul de mandate pentru membrii organelor de 

conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România să fie stabilit 
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de către Adunarea generală naţională, prin statutul Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România, cu posibilitatea de a fi realeşi. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi ,  adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 

de Senat.  

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru abrogarea 

alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 168/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea 

dispoziţiilor alin.(2) al art.375 din Legea nr.95/2006, potrivit cărora 

medicul nu este funcţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

propunerea legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

169/2016). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul schimbării statutului CNAS în 

instituţie publică autonomă, al creării cadrului legal pentru alegerea de 

către asiguraţi a conducerii caselor de asigurări de sănătate, ceea ce ar 

garanta independenţa lor faţă de de furnizorii de servicii de sănătate cu 

care încheie contracte în numele şi în interesul asiguraţilor. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

drepturile omului  au avizat negativ propunerea legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 

nr.487/2002 ( Plx 171/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.487/2002, republicată, în scopul instituirii unor 

măsuri pentru prevenirea sinuciderilor. În acest sens se propun 

următoarele măsuri: 

- instituirea ca atribuţie în sarcina Ministerului Sănătăţii a 

elaborării Programului naţional de prevenire a sinuciderilor; 

- definirea unor termeni; 

- precizarea activităţilor şi abordărilor pentru sprijinirea strategiei 

naţionale pentru prevenirea sinuciderilor. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor pentru  o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

172/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 în vederea reglementării activităţii 

cabinetelor de medicină şcolară şi includerea acestora pe lista activităţii 

spitalelor care primesc finanţare de la bugetul de stat. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 

şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale (Plx 173/2016) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru administraţie și amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008, în sensul 

înfiinţării unor structuri organizatorice la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale sau la nivelul spitalelor subordonate 
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acestora, care să coordoneze şi să monitorizeze activitatea cabinetelor 

medicale şcolare. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative şi înaintarea unui 

raport preliminar către Comisia pentru administraţie și amenajarea 

teritoriului.  

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind acordarea gratuită 

de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din 

învăţământul de stat şi privat ( Plx 174/2016) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru învăţământ, știință, tineret și sport şi Comisia pentru 

administraţie și amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuită de 

produse pentru igienă orală preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII din 

învăţământul de stat şi privat, fiind necesară introducerea unui program 

de susţinere a sănătăţii dentare având în vedere datele privind sănătatea 

dentară determinate de indicatori precum consumul de periuţe şi paste de 

dinţi. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea art.391 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 620/2015). 
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Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.391 din 

Legea nr.95/2006, în sensul eliminării discriminării dintre medicii de 

familie ce lucrează în mediul urban faţă de cei ce lucrează în mediul rural 

referitor la posibilitatea continuării activităţii după împlinirea vârstei de 

pensionare. 

 În şedinţa din 26 aprilie 2016, Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 septembrie 

2015.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, precum şi  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi au  avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi , adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele 

admise şi respinse redate în anexele raportului de înlocuire. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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