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PROCES VERBAL  

al  lucrărilor comisiei din perioada 26 – 29 iunie 2017 

 

La lucrările comisiei în zilele de 26, 27, 28 și 29 iunie  2017 sunt 
prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitat: 
- dna. Corina Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății; 
- dna. Andreea Bîrchi, consilier în cadrul Misterului Sănătății; 
- dl. Răzvan Vulcănescu, vicepreședinte al Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate; 
-dl. Liviu Fătu, consilier juridic în cadrul Colegiului Medicilor din 

România. 
 
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.23/2015 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în 
vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de 
sănătate a populaţiei ( PLx 627/2015) – sesizare în comun cu Comisia 
pentru învăţământ. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii ( PLx 45/2017). 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei 
intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei 
(PLx.627/2015),  sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport. 
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Domnul deputat Florin  Buicu, președintele comisiei, informează 
că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului 
Naţional de Cercetare ”Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă 
strategică, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea 
Ştiinţifică şi Inovare, prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare 
– Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”, care se 
desfiinţează. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în ședința din datat de 28 septembrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru muncă 
și protecție socială, precum și Comisia pentru buget, finanțe și buget au 
avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a înaintat un 
raport preliminar de adoptare a proiectului de lege  în forma Senatului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri, în fond,  asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(PLx.45/2017).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea unor prevederi din cuprinsul Titlului XII – Exercitarea 
profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 
România din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţia 
legislativă vizând în principal: 

- instituirea unei excepţii de la regula de incompatibilitate 
între profesia de medic şi calitatea de angajat ori colaborator de producţie 
ori distribuţie de produse farmaceutice sau de materiale sanitare, respectiv 
situaţia în care este vorba de participare la efectuarea unor studii clinice 
ori la desfăşurarea unor activităţi sau manifestări cu caracter ştiinţific sau 
medical; 

- modificarea modului de avizare anuală a documentului în 
baza căruia se exercită profesia de medic, respectiv certificatul de 
membru al Colegiului Medicilor din România; 

- acordarea posibilităţii de majorare a vârstei de pensionare a 
medicilor de la 65 de ani la 67 de ani, cu condiţia îndeplinirii tuturor 
cerinţelor necesare exercitării profesiei de medic în mod legal şi în 
siguranţă; 

- includerea medicilor rezidenţi care întrunesc anumite 
condiţii în CMR; 

- reglementarea unor dispoziţii referitoare la Registrul unic al 
medicilor cu drept de practică; 
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- instituirea obligaţiei medicului de a menţiona codul de 
identificare profesională pe orice document medical pe care îl emite. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat în şedinţa 
din 22 decembrie 2016, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a  III-
a din Constituţia României, republicată. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil, iar 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat negativ. 

Ministerul Sănătăţii susține proiectul de Lege, cu unele observaţii. 
Domnul Nicolae Fotin, preşedintele Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum și domnul deputat 
Tudor  Ciuhodaru a înaintat o serie de amendamente. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, continuarea dezbaterilor într-o şedinţă ulterioară. 

 
În ziua de joi, 29 iunie 2017, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi-au 
desfăşurat lucrările, în ședință comună având pe ordinea zi ca unic punct 
audierea, în vederea avizării, a domnului prof.univ.dr. Florian Dorel 
Bodog, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, de către 
dl.dep.conf.dr.Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor.  

În urma audierii, cele două comisii hotărăsc cu majoritate de 
voturi, acordarea unui aviz favorabil pentru domnul prof.dr.Florian Dorel 
Bodog, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii având în vedere 
următoarele: 

- prezentarea curriculum-ului vitae prin care se evidenţiază 
pregătirea medicală, precum şi experienţa managerială dovedită prin 
activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de sănătate publică; 

- asumarea programului de guvernare pentru perioada 2017 – 
2020, a strategiei Ministerului Sănătăţii pentru aceeaşi perioadă, precum 
şi a răspunsurilor pertinente la întrebările adresate de membrii celor două 
comisii. 
 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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