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La lucrările comisiei comune sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul 

de 19 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie şi 22 deputaţi din 

totalul de 24 membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiilor a participat, în calitate de invitat: 

- Dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

Comisiile au adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Plx 260/2014). 

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

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

sănătăţii ( PLx 558/2014). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind 
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salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului 

public de asistenţă socială în anul 2015 ( PLx 21/2015) . 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Plx 260/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

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

şi (3) ale art.24 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul acordării unui număr nelimitat de 

călătorii dus-întors cu trenuri regio R şi interregio IR, fără regim de 

rezervare clasa a II-a, pentru persoanele cu handicap grav şi handicap 

accentuat, în regim de gratuitate. De asemenea, având în vedere 

modificările propuse, se preconizează că de aceste prevederi vor beneficia 

şi însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, 

precum şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, dar şi 

însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 28 

aprilie 2014.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, 

iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 

legislativă. În şedinţa din 13 mai 2015, Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea propunerii legislative în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 
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La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiilor procedează la 

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

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

558/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul creării cadrului legal 

necesar pentru ca medicii, manageri de spitale,  să poată să-şi exercite 

profesia şi în alte unităţi sanitare de stat sau private. 

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

Lege în şedinţa din 3 decembrie 2014.Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a avizat favorabil proiectul de Lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea 

personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de 

asistenţă socială în anul 2015 ( PLx 21/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prin prezentul proiectul de lege se prevede ca începând cu 1 ianuarie 2015  

majorarea cu 100 lei a cuantumului brut al salariului de bază prevăzut 

pentru luna decembrie 2014 pentru personalul din cadrul sistemului 

public sanitar, inclusiv din unităţi medico-sociale şi personalul sistemului 

public de asistenţă socială. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 

februarie 2015. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi  Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru sănătate şi familie a înaintat un raport preliminar de 

adoptare cu amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele 

admise,  care se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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