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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat: 

- Dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 

249/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Pl-x 87/2015). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative de 

modificare şi completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Pl-x 153/2015). 
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La primul punct 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 (PL-x 249/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezentul  proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea 

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

definirii titlului profesional pe care îl dobândesc absolvenţii Facultăţilor 

de Medicină Dentară. Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în 

şedinţa din 22 aprilie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport  au avizat negativ proiectul de Lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legslative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 

87/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

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

asigurării în mod gratuit, pentru femeile însărcinate, a tuturor 

consultaţiilor, investigaţiilor şi tratamentelor necesare unei evoluţii 

normale a sarcinii. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

febuarie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  au avizat negativ 

propunerea legislativă. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri,  în fond,  asupra propunerii legislative de modificare şi 

completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii    

(Pl-x 153/2015).  

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezenta propunere are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea  creării 

cadrului legal pentru mai bună organizare şi funcţionare a Colegiului 

Medicilor din România. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în 

şedinţa din 25 februarie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

PREŞEDINTE 

Conf.univ.dr.FLORIN BUICU 
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