
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 /89 / 16  martie  2015 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de  10 şi 12  martie  2015 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi:   

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii, 

- dna. Graziela Vâjială – preşedinte al Agenţiei Naţionale  

Anti-Doping, 

- dna. Tatiana Onisei – director în cadrul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Management în Sănătate ( Plx 8/2015) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie şi amenajarea teritoriului. 
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2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege prvind 

suplimentele alimentare (PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

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

sănătăţii ( PLx 558/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială 

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

reproducerea umană asistată medical ( PLx 462/2013) – sesizare în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

reproducerea umană asistată medical cu terţ donator( PLx 63/2012) – 

sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată ( Plx 83/2015). 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor 

termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la 

transport pentru anumite categorii de persoane ( PLx 92/2015). 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preşcolar de 

învăţământ ( Plx 120/2015). 

9. Audieri privind reglementarea profesiei de fizioterapeut, 

kinetoterapeut şi balneofiziokinetoterapeut . 

 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în 
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Sănătate (Plx 8/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie şi amenajarea teritoriului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Management în Sănătate, autoritate autonomă, cu personalitate juridică, 

aflată sub controlul Senatului. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat negativ propunerea 

legislativă, iar Comisia pentru administraţie şi amenajarea teritoriului a 

înaintat un raport preliminar de respingere a iniţiativei legislative.  

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Management în Sănătate. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra asupra proiectului de Lege privind suplimentele 

alimentare (PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului unitar de 

reglementare, a cadrului juridic instituţional şi procedural necesar, 

protecţia consumatorilor şi a sănătăţii publice, crearea bazei de date care 

să conţină toate tipurile de suplimente alimentare certificate în 

concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene. Totodată se stabilesc 

sancţiuni penale şi contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor 

instituite de prezenta lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a 

respins proiectul de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012.Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar Comisia pentru 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil proiectul de lege cu 

un amendament. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, propune 

amânarea dezbaterilor în vederea reformulării unor amendamente. 

Propunerea este susţinută şi de Ministerul Sănătăţii şi de către Agenţia 

Naţională Anti Doping. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor, este votată în 

unanimitate de membrii comisiei.  

 

La  punctul trei 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 

558/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă 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. Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege. Senatul, în 

calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din 3 decembrie 2014. 

Dl. Răzvan Vulcănescu solicită amânarea dezbaterilor în vederea 

elaborării unui punct de vedere oficial al Guvernului. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor , este votată în 

unanimitate de membrii comisiei.  

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 



 5

umană asistată medical ( PLx 462/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect stabilirea regimului juridic al reproducerii 

umane asistate medical, în vederea susţinerii cuplurilor cu probleme de 

fertilitate, precum şi a creşterii natalităţii. Senatul, în calitate de primă 

Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 noiembrie 

2013.Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat negativ, iar 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Domnul senator  Florin Bodog, în calitate de iniţiator, solicită 

amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical cu terţ donator( PLx 63/2012) – sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare regimul juridic pentru 

reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, asigurarea 

confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta, precum şi modul de 

transmitere a lor, în vederea rezolvării unor probleme de natură medicală 

şi etică, precum şi pentru susţinerea natalităţii. Senatul, în calitate de 

primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege în şedinţa din 2 

aprilie 2012. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
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minorităţilor naţionale a avizat negativ, iar Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc,  

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.3 

alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată ( Plx 83/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

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

al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, în 

vederea majorării cuantumului acesteia la 200 lei, de la 1 ianuarie 

2015.Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă  în şedinţa din 24 februarie 2015. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene 

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport 

pentru anumite categorii de persoane ( PLx 92/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare asigurarea în continuare a 

facilităţilor la transport până la emiterea în totalitate a cardurilor de 

sănătate care va fi utilizat  de către  persoanele îndreptăţite, cardul 

respectiv urmând a stoca în memorie numărul de călătorii la care are 

dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate şi contravaloarea 
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acestora prin utilizarea în această perioadă a tichetelor de călătorie 

gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie. Senatul, în calitate de primă 

Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în şedinţa din 25 februarie 

2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind reglementarea 

meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preşcolar de învăţământ ( Plx 

120/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect reglementarea unei noi meserii, 

respectiv aceea de asistent-supraveghetor în învăţământul preşcolar, 

venind în sprijinul obiectivului de îmbunătăţire a calităţii actului 

educaţional, prin asigurarea unei supravegheri suplimentare a copiilor din 

grădiniţe. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă  în şedinţa din 25 februarie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

audieri privind reglementarea profesiei de fizioterapeut, kinetoterapeut şi 

balneofiziokinetoterapeut . 

La audieri au participat: 

- domnul dr. Dan Blendea - preşedintele Comisiei de Reabilitare 

Medicală în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

 - domnul Alexandru Şonea – consilier al Direcţiei Generale 

Învăţământ Universitar în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice; 
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 - reprezentanţi ai  Federaţiei Române a Asociaţiilor de 

Fizioterapie(FRAF). 

Dna Elena Căciulan, preşedintele FRAF, precizează că în urma 

întâlnirilor grupului de lucru, s-a convenit asupra  unui draft de  curriculă 

comună care este agreată de toate părţile implicate în demersul de 

reglementare al profesiei de fizioterapeut, respectiv Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Educaţiei  şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi asociaţiilor de profil. 

Dl. dr. Dan Blendea intervine şi subliniază  că este necesară 

definitivarea acestei curricule, deoarece, în prezent, există carenţe în 

pregătirea medicală în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi carenţe pe 

partea practică în cadrul facultăţilor de medicină. 

Dna deputat Lucreţia Roşca precizează că este important să se 

stabilească dacă profesia de fizioterapeut este conexă actului medical sau 

este de sine stătătoare. 

În urma audierilor s-a hotărât înfiinţarea unui grup de lucru format 

din membrii ai comisei – dna deputat Lucreţia Roşca, dna deputat 

Camelia Bogdănici şi dl deputat Horia Cristian, reprezentanţi ai 

Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 

precum şi ai asociaţiilor profesionale de profil, care să elaboreze o nouă 

iniţiativă legislativă pentru reglementarea situaţiei actuale a acestei 

categorii profesionale. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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