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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 13  – 15  februarie 2018 

 

 

La lucrările comisiei în ziua de 13 februarie 2018 sunt prezenți 18 

deputați, în ziua de 14 februarie 2018 sunt prezenți 16 deputați, iar în 

ziua de 15 februarie 2018 sunt prezenți 17 deputați din totalul de 18  

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătății, 

- domnul colonel Radu Cristian, prim-adjunct al 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, 

republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 

(Plx.763/2015). 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii          

(PLx.43/2017). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru 

finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării 

Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă 

a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării 

unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în 

coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii (Plx.529/2017) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 
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4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2017 privind 

desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca 

unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de 

autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare 

şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de 

Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (PLx.541/2017) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru apărare şi Comisia pentru administraţie. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 (Plx.763/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, președinetele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea alin.(1) al art.12 din Legea farmaciei nr.266/2008, 

urmărindu-se facilitarea accesului populației la procurarea 

medicamentelor, prin reducerea numărului de locuitori luat în 

considerare la înființarea unei farmacii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 28 octombrie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative.Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

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

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx.43/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea completarea Legii nr.95/2006, din perspectiva criteriilor de 

selecţie a managerului, a şefului de secţie, a componenţei consiliului de 

administraţie al unităţilor sanitare, precum şi modificarea vârstei de 

pensionare pentru şefii de secţie membri ai Academiei de Ştiinţe 

Medicale şi Academiei Române. 

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

propunerea legislativă în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă, iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 

acordat un aviz negativ. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comisiei. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi 

Imunologie "Cantacuzino " în vederea realizării Planului naţional de 

intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate 

de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes 

economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea 

Ministerului Sănătăţii (Plx.529/2017), sesizare în comun cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează 

că propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.40/2013, în sensul reglementării unor măsuri 

care să asigure finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, prin fonduri 

asigurate de Ministerul Sănătăţii, pentru aducerea şi menţinerea la 

parametri funcţionali a capacităţii de fabricare a produselor biologice 

utilizate în prevenţia bolilor infecţioase transmisibile, cu impact major 

asupra sănătăţii publice. De asemenea, se propune ca Ministerul 

Sănătăţii să stabilească prin ordin de ministru componenţa şi atribuţiile 

structurii integrate de management al vaccinării ce răspunde în mod 

direct de implementarea acestor prevederi. 

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

legislativă în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, respingerea propunerii legislative şi transmiterea acestei 

soluţii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, urmând ca raportul 

comun să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor şi în cadrul acestei 

comisii. 

 

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

dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată 

pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul 

Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă 

judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov 
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(PLx.541/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) ca unitate de 

achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de 

autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare 

şi Descarcerare din cadrul IGSU, pentru serviciile de ambulanţă 

judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov. Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă va semna acorduri-cadru şi contracte 

subsecvente. Prin achiziţia centralizată a ambulanţelor se vor realiza 

economii substanţiale ca urmare a creşterii cantităţilor achiziţionate. Un 

avantaj al măsurilor preconizate îl constituie standardizarea 

echipamentelor şi a modului de organizare a acestora în cadrul 

ambulanţelor, cu impact direct în facilitarea interoperabilităţii resurselor 

SMURD – serviciile de ambulanţă judeţene/Serviciul de Ambulanţă 

Bucureşti-Ilfov care acţionează în sistem integrat în cazul accidentelor 

majore cu victime multiple, prin utilizarea aceloraşi proceduri de lucru 

în utilizarea echipamentelor, inclusiv a celor care permit transmiterea la 

distanţă a datelor privind starea victimelor. De asemenea, se va asigura 

o reducere semnificativă a costurilor aferente mentenanţei resurselor, 

dar şi celor care implică pregătirea de specialitate a personalului 

SMURD şi al serviciilor de ambulanţă. 

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

de lege în şedinţa din 4 decembrie 2017. 

Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au înaintat 

comisiei noastre rapoarte preliminare de adoptare a proiectului de Lege 

în forma înaintată de către Senat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată 

de Senat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


