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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  12  - 14 decembrie  2017 

 

La lucrările comisiei în ziua de 12 decembrie 2017 sunt prezenți 18 

deputați, în ziua de 13 decembrie 2017 sunt prezenți 16 deputați,  iar în ziua 

de 14 decembrie 2017 sunt prezenți 15 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 Florian Bodog, ministrul sănătății, 

- domnul Laurențiu Mihai, președintele Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate, 

- domnul Răzvan Vulcănescu, vicepreședintele Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate, 

- doamna Doina Lica, șef serviciu, Ministerul Finațelor Publice, 

- domnul Valeriu Roșu, director în cadrul Ministerului Apărării 

Naționale, 

- domnul Florin Bucur, șef servicu în cadrul Ministerului Apărării 

Naționale. 

 

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe 

anul 2018 – secţiunea pentru sănătate ( PLx.567/2017) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2016 privind protejarea şi sprijinirea 

persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile 

de ţiţei din zona Suplacu de Barcău ( Plx.526/2017). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale (Plx.420/2017). 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (Plx.530/2017) . 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace 

imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei 

intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei (PLx 

504/2017)- sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. 

 

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

dezbaterea și avizare proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 – 

secţiunea pentru sănătate (PLx.567/2017), în ședință comună cu Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului. 

În cursul dezbaterilor au fost examinate un număr de 1460 de 

amendamente depuse de către deputaţi şi senatori. 

În urma finalizării dezbaterilor s-a supus la vot proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2017, secţiunea Sănătate,  fiind votat cu majoritate 

de voturi (17 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă), în forma înaintată de 

Guvern cu  amendamente care au fost fie admise, fie respinse.  Acestea se 

regăsesc în anexele la avizul comun. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2016 privind protejarea şi sprijinirea 

persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile 

de ţiţei din zona Suplacu de Barcău (Plx.526/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.218/2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile 

de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de 

Barcău, în sensul includerii în categoria persoanelor care beneficiază de 

reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare a 

persoanelor care au locuit cel puţin 30 de ani, sau desfăşoară ori au 

desfăşurat activităţi lucrative, minimum 15 ani (în prezent 30 de ani), în 

comuna Marca şi satele aflate în componenţa sa:  Leşmir, Marca, Porţ, Şumal 

şi Marca-Hută, aparţinând judeţului Sălaj. 

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

legislativă în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative . 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale  (Plx.420/2017). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.68 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul introducerii în curriculumul naţional aferent 

învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial, a disciplinei „Nutriţie şi 

educaţie nutriţională”, ca disciplină opţională de studiu, în contextul 

promovării măsurilor educative menite a preveni şi combate obezitatea în 

rândul copiilor. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul de vedere nr.FB11811/20 noiembrie 

2017 susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative . 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.84 lit.c) 

din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (Plx.530/2017).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.84 lit.c) 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se instituirea dreptului 

copiilor cu dizabilităţi de a beneficia de pensie de urmaş, indiferent de vârsta 

la care a intervenit invaliditatea acestora. 

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

legislativă, în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, 

terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale 

ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei (PLx.504/2017)-sesizare în 

comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” în 

subordinea Ministerului Apărării Naţionale, prin preluarea patrimoniului, 
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personalului şi activităţii Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”, 

aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, care se desfiinţează. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii hotărăsc să 

propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege, cu 

amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din raport 

comun. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


