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PROCES VERBAL  
al lucrărilor comisiei din perioada  14 noiembrie – 16 noiembrie 2017 

 

 

La lucrările comisiei în ziua de 14 noiembrie 2017 sunt prezenți 18 
deputați, în ziua de 15 noiembrie 2017 sunt prezenți 17 deputați, iar în 
ziua de 16  noiembrie  2017 sunt prezenți 16 deputați  din totalul de 18  
membri ai Comisiei. 

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

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitați, domnul 
Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății și 
doamna Rodica Mitoiu, comisar șef în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne.  

 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordinea de 

zi: 
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea 
rezidențiatului (PLx.376/2017), sesizare în comun cu Comisia pentru 
muncă și protecție socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea 
traficului și consumului ilicit de droguri (PLx.403/2017), sesizare în 
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

3. Dezbaterea generale asupra Legii privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
reexaminare la cererea Președintelui României (PLx.29/2017) - sesizare 
în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

4. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 
vaccinarea persoanelor din România (PLx.399/2017). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 
(PLx.376/2017) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 
socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că  
proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2009, în sensul acordării bursei de rezidenţiat, ca 
urmare a faptului că această prevedere a fost abrogată prin Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în ședința din data de 17 octombrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, precum și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport 
au avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a înaintat un raport 
preliminar de adoptare în forma Senatului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea unui raport preliminar, cu amendamente, 
care va fi înaintat Comisiei pentru muncă și protecție socială. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 
dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului 
ilicit de droguri (PLx.403/2017) – sesizare în comun cu Comisia pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.143/2000, cu un număr de 14 substanţe psihoactive, ca urmare a 
modificării legislaţiei internaţionale în domeniu. România are obligaţia de 
a armoniza cadrul normativ în vigoare, date fiind deciziile Oficiului 
Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate de a suplimenta lista 
substanţelor puse sub control. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
Lege în ședința din data de 24 octombrie 2017. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

dezbateri generale asupra  Legii  privind aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, reexaminare la cererea 
Președintelui României (PLx.29/2017) - sesizare în comun cu Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 
Legea are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri privind 
îmbunătăţirea modului de funcţionare al comisiilor de specialitate din 
Ministerul Sănătăţii, clarificarea cadrului legal pentru un management 
performant la nivelul serviciilor de ambulanţă, precum şi clarificarea 
cadrului juridic de verificare, constatare şi sancţionare a cazurilor de 
încălcare a obligaţiilor referitoare la incompatibilităţile şi conflictele de 
interese, reglementate în temeiul Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată. 

În motivarea cererii de reexaminare, Preşedintele României 
precizează că actualele reglementări din legea transmisă la promulgare 
modifică substanţial regimul juridic al incompatibilităţilor, în sensul 
lărgirii sferei activităţilor ce pot fi desfăşurate de către managerii 
serviciilor de ambulanţă, respectiv ai spitalelor publice, noua formulare 
indicând neclarităţi în aplicarea legii. Totodată, în vederea reexaminării, 
se semnalează că trebuie reanalizată sub aspectul oportunităţii, implicarea 
universităţilor în politicile de resurse umane ale spitalelor clinice şi în 
cazul funcţiilor a căror componentă administrativ-organizatorică este 
predominantă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat Legea 
supusă reexaminării, în şedinţa din 30 octombrie 2017. 

În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează, în ziua 

de miercuri, 15 noiembrie 2017,   la dezbateri generale asupra proiectului 
de lege privind vaccinarea persoanelor în România(PLx.399/2017). 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea activităţii de 
vaccinare în vederea prevenirii şi limitării răspândirii bolilor transmisibile 
care pot fi prevenite prin vaccinarea populaţiei generale, în România. 
Astfel, proiectul vizează finanţarea şi organizarea de către statul român a 
activităţii de vaccinare în România prin asigurarea de vaccinuri eficace şi 
sigure, autorizate în mod corespunzător, conform legii. Totodată, 
proiectul de act normativ instituie obligaţia vaccinării copiilor cu 
vaccinurile prevăzute în Calendarul Naţional de Vaccinare, precum şi cu 
cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii sau 
unor grupuri de populaţie. Statul român, prin Ministerul Sănătăţii, CNAS 
şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie finanţează şi 
organizează activitatea de vaccinare în România. 

La dezbaterile generale participă și reprezentanți ai unor asociații 
și  fundații care militează împotriva vaccinării obligatorii. 

Majoritatea opiniilor exprimate în cadrul dezbaterilor au fost în 
favoarea vaccinării informate, dar împotriva impunerii obligativităţii 
acesteia.  
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Preşedintele Alianţei Părinţilor, domnul Cristian Filip, precizează 
că nu este împotriva vaccinării, ci introducerii obligativităţii acesteia, 
argumentând, între altele, că actul medical trebuie efectuat de un medic, 
şi nu de un funcţionar public, care stabileşte că este epidemie în ţară, ceea 
ce este o aberaţie.  

Doamna Anca Niţulescu, medic, recunoaşte meritele vaccinării - 
procedură profilactică - dar că se opune obligativităţii, pentru că aceasta 
ar reprezenta un abuz atât împotriva pacienţilor, cât şi a medicilor.  
           Doamna Marina Alexandru, reprezentant al Alianţei Părinţilor, 
consideră că, aşa cum se prezintă proiectul de lege actual, există toate 
cele patru forme ale viciului de consimţământ. De asemenea, se impune o 
revizuire a întregului text propus spre a fi aprobat, deoarece se încalcă 
atât drepturile şi libertăţile fundamentale din Constituţia României, se 
încalcă autoritatea părintească statuată în mod imperativ prin lege. 
Refuzul părintelui de a-şi vaccina copilul este în realitate un act de bună 
credinţă săvârşit cu intenţia clară de a-şi proteja propriul copil ca urmare 
a temerilor şi nesiguranţei induse de agresivitatea autorităţilor pe acest 
subiect.  
        Domnul  avocat Horia Draghici, precizează că prin acest proiect de 
lege se încalcă drepturile fundamentale ale omului - dreptul la viaţă, la 
sănătate.  
             Doamna Maria Nicoleta - Andreescu, director executiv 
APADOR-CH, a susţinut, pe de altă parte, că obligativitatea vaccinării nu 
reprezintă o încălcare a drepturilor omului. 
       Doamna Alexandra  Overschi, preşedintele Asociaţiei juriştilor 
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor, a făcut un apel către 
parlamentari să se aplece asupra faptului că, prin interdicţia aplicată 
copiilor nevaccinaţi de a veni la şcoală, se încalcă dreptul acestora la 
educaţie, drept prevăzut în Constituţie. 
         Doamna  Ana Măiţă, președintele Asociaţiei 'Mame pentru mame' 
susţine proiectul legii vaccinării, aşa cum a fost adoptat de Senat. 
        În urma finalizării discuțiilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru o ședință ulterioară. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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