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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 12 și 14 aprilie   2016 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați: 

- dl. Răzvan Vulcănescu, subsecretar în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

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

- dna. Oana Iacob - șef serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor 

Publice.  

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Audierea reprezentanților Federației Sindicale Hipocrat din 

România, la solicitarea acestora, privind rezolvarea unor probleme 

salariale din cadrul sistemului sanitar (între orele 11,00-11,30). 

2. Dezbaterea și avizarea propunerii pentru completarea art. 

140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Plx. 

124/2016). 
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3. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Plx. 126/2016). 

 
La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează 

la audierea reprezentanților Federației Sindicale Hipocrat din România 

privind rezolvarea unor probleme salariale din cadrul sistemului sanitar. 

La audieri au participat din partea Administrației Prezidențiale – 

doamna  conf.dr. Diana Loreta Păun - consilier de stat, din partea  

Federației Sindicale Hipocrat din România – dl.Cotojman Ion – 

președinte, dna. Spiridon Silvia – președinte executiv,  dl.Cârstoiu 

Eleodor – vicepreședinte, dna. Horobet Lorica – vicepreședinte, dna. 

Casapu Camelia, dna. Brătoi Eufrosina, dna. Lixandru Elena, dl.Tănase 

Bogdan, dna.Uzdriș Daniela și din partea Federației SANITAS – dl. 

Răzvan Gae - vicepreședinte. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

aceste audieri sunt organizate în vederea identificării problemelor din 

sistemul de sănătate. 

Doamna consilier de stat Diana Păun precizează că, în conformitate 

cu prevederile constituționale, prezența domniei sale este de a asigura 

platforma de dialog, de a media acest dialog și, eventual,  de a susține 

propunerile reprezentanților cadrelor medicale. 

Domnul Ion Cotojman prezintă succint revendicările cadrelor 

medicale, și anume: 

- eliminarea diferențelor salariale din domeniul sănătății, 

aplicarea Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice nr. 284/2010; 

- o finanțare a sistemului medical corectă prin alocarea unui 

procent mai mare din PIB; 

- proiectul de ordonanță privind salarizare existent la ora 

actuală nu este acceptat și nici aplicabil; 
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- elaborarea unei noi legi a sănătății, în cadrul căreia să fie 

înființat statutul medicului; 

- decontarea în termeni reali a serviciilor medicale; 

- stoparea migrației cadrelor medicale; 

- transparență și predictibilitate în cadrul sistemului medical. 

Domnul Eleodor Cârstoiu intervine și  subliniază că alte 

revendicări ale sindicaliștilor sunt cele legate de timpul de lucru și de 

odihnă, fiind încălcate prevederile Codului muncii, ce duce la scăderea 

alarmantă a calității actului medical, întrucât orele de gardă egalizează 

sau chiar depășesc programul normal de lucru.  Totodată, orele de gardă 

efectuate de către cadrele medicale nu sunt considerate vechime în 

muncă. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.140, 

alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul  fiscal  (Plx. 124/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul reducerii cotei standard de TVA de la 

24% la 9% pentru livrarea produselor și serviciilor destinate prevenției și 

diagnosticului medical. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

inițiativa în ședința din data de 29 martie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 

observaţii şi propuneri, iar Guvernul României nu susține adoptarea 

propuneri legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea negativă  a propunerii legislative, întrucât 
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prezenta propunere legislativă a rămas fără obiect prin abrogarea Legii nr. 

571/2003 la data de 1 ianuarie 2016, moment de la care au devenit 

aplicabile dispozițiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.  

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind  completarea Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Plx. 126/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul reducerii cotei standard de TVA de la 

24% la 9% pentru livrarea  de aparatură medicală. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 22 martie 2016; Consiliul Legislativ a avizat 

favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri, iar Guvernul 

nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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