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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 iunie 2019 

 

La lucrările comisiei din ziua de 4 iunie 2019 sunt prezenți 17 

deputați, în ziua de 5 iunie 2019 sunt prezenți 18 deputați, iar în ziua de 6 

iunie 2019 sunt prezenți 19 deputați din totalul de 20 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitați: 

- doamna Botoagă Cristina Geanina – consilier în cadrul 

Ministerului Finanțelor Publice; 

- doamna Hanganu Cucu Ioana – consilier în cadrul 

Ministerului Finanțelor Publice; 

- doamna Anculescu Manuela – consilier în cadrul 

Ministerului Finanțelor Publice; 

- doamna Adriana Iftimie – director general al Federației 

Patronatelor Societăților din Construcții. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. 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). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru 

completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx.242/2019). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx.205/2019). 

4. Dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru 

îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării 

precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor  (Plx.106/2019) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene  (PLx.93/2019). 

 

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

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

lege, cu amendamente, în şedinţa din 16 octombrie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea 

art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx.242/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal de reglementare a 

contribuţiei personale suportată direct de către asiguraţi, în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii 

contravalorii unor servicii medicale acordate de furnizorii privaţi, care 

încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de 

spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu 

paraclinic, faţă de tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări de sănătate, decontate de casele de asigurări de sănătate. 

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

lege în şedinţa din 7 mai 2019. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități şi Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

lege cu amendamentele prezentate în anexă. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comsiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.205/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.320 

din Legea nr.95/2006, cu un nou alineat, astfel încât să se precizeze 

expres că minorii se exceptează de la plata prejudiciului cauzat 

furnizorului de servicii medicale, reprezentând cheltuielile efective 

ocazionate de asistenţa medicală acordată persoanelor care, prin faptele 

lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei 

persoane, din culpă. 

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

legislativă în şedinţa din 25 martie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Comisia juridică, 

de disciplină și imunități a acordat un aviz negativ. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative. Motivele respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru îmbunătăţirea 

cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a 

cancerului profesional şi a pneumoconiozelor  (Plx.106/2019), sesizare în 

comun cu  Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor 

măsuri pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în 

vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a 

pneumoconiozelor. 

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

legislativă în şedinţa din 4 martie 2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare, cu amendamente. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele prezentate în 

anexă şi transmiterea acestei soluţii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, urmând ca raportul comun să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor şi în cadrul acestei comisii. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene (PLx.93/2019). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene. Astfel, prin proiect se propune: înfiinţarea Fondului de 

Dezvoltare si Investiţii, aprobarea Programului de finanţare a investiţiilor 

pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, aprobarea 

Programul „gROwth - investim în copii, investim în viitor”, acordarea 

unei alocaţii pe persoană, suportată de la bugetul de stat, în scopul 

stimulării îmbunătăţirii condiţiilor de habitat şi de alimentaţie, în cadrul 

grădiniţelor cu profil sportiv, instituirea unei taxe pe activele instituţiilor 

financiar bancare, numeroase intervenţii legislative, modificări şi 

completări a peste 25 de acte normative, care reglementează diverse 

domenii sociale-salarizare, investiţii etc. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

În ziua de 6 iunie 2019, Comisia pentru sănătate şi famile şi-a 

desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra proiectelor 

aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna următoare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


