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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 13 – 15  martie 2018 

 

La lucrările comisiei în zilele de 13, 14 și 15 martie 2018 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 participă, în calitate de invitat domnul Victor 

Ciorbea, Avocatul Poporului. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene (PLx.52/2018). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru 

modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi (Plx.1/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a 

Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 

(PLx.4/2018). 

4. Audieri privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr.185/2017 

privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
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modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene  (PLx.52/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea unor măsuri 

cu privire la limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, inclusiv cele 

prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu impact asupra bugetului 

general consolidat în anul 2018, în vederea respectării ţintei de deficit de 

sub 3% din PIB, precum şi modificarea şi completarea unor acte 

normative.        

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

lege în şedinţa din 21 februarie 2018. 

  În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie hotărăște, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege, cu 

amendamentele admise redate în Anexă. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 

alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute 

de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ( Plx.1/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare consolidarea rolului 

constituțional al instituției Avocatului Poporului, de apărător al 

drepturilor omului prevăzând, în esență, garanții suplimentare de 

independență, autonomie financiară și operațională pentru Mecanismul de 

Prevenire a Torturii, o serie de mijloace suplimentare pentru apărarea 

drepturilor unor categorii vulnerabile, reglementarea obligației 

instituțiilor rezidențiale de drept privat de a comunica sau, după caz, de a 

pune de îndată la dispoziția instituției Avocatul Poporului, în condițiile 

legii, informațiile, documentele sau actele pe care le dețin, atunci când 

instituția Avocatului Poporului investighează posibile încălcări ale 

drepturilor categoriilor vulnerabile; recunoașterea calității procesuale 

active a Avocatului Poporului, în cererile adresate instanței de contencios 

administrativ și însușite de petiționar. De asemenea, se urmărește 

consolidarea și consacrarea importanței activității Avocatului Poporului 

în domeniul controlului de constituționalitate și al unificării practicii 

judiciare.  

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie  hotărăște, 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  iniţiativei legislative, cu 

amendamentele admise redate în Anexă. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii 
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nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 

(PLx.4/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Legii nr.1/2011 și a Legii nr.263/2007, în scopul identificării 

unor soluţii la problemele specifice localităţilor, mai ales din mediul 

rural, astfel încât să se asigure creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a 

copiilor de vârstă antepreşcolară.  

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

 

În ziua de 13 martie 2018, Comisia pentru sănătate și familia și-a 

desfășurat lucrările în ședință comună cu Comisia pentru sănătate publică 

a Senatului, având ca unic punct pe ordinea de zi audieri referitoare la  

aplicarea dispoziţiilor Legii nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în 

sistemul de sănătate. 

La aceste audieri au participat din partea: 

- Colegiului Medicilor Dentişti din România: doamna prof.dr. 

Ecaterina Ionescu – președinte, domnul dr.Alexandru Brezoescu – 

secretar general și Doru Pavel - avocat; 

- Colegiului Medicilor din România: domnul dr.Gheorghe 

Borcean-președinte, domnul dr.Călin Bumbuluț –vicepreședinte, domnul 

dr.Gindrovel Dumitra și  domnul Livică Fătu – avocat; 

- Colegiului Farmaciştilor din România: domnul Răzvan Pridasa- 

vicepreședinte și domnul Marian Pană –director; 

- Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: doamna Liliana Mihai 

– director general, doamna Ana-Maria Iliescu – director general adjunct 

și doamna Iulia Stoea – director general adjunct; 

- Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate: 

domnul dr.Vasile Cepoi; 

- Societății Naționale de Medicina Familiei: dr.Daciana Toma, 

domnul dr.Adrian Grom, domnul dr. Cristian Săndulescu. 

 Principala măsură care poate duce la rezolvarea acestor probleme 

este creșterea calității asistenței medicale din ambulator. Calitatea se 

poate îmbunătăți prin stabilirea unui nivel dorit de societate al serviciilor 

oferite de furnizorii din ambulatoriu, desemnarea organismului și 

mecanismelor de evaluare și de feedback și propunerea unui profil 

minimal al acestor furnizori. 

Conform mențiunilor cuprinse în Raportul de Țară “sistemul 

medical este afectat de ineficiență, accesibilitate limitată si corupție”. 

Comisia Europeană constată, în sistemul medical românesc, o 

“dependență excesivă de asistență medicală spitalicească”, care 

“limitează accesul universal la îngrijire de calitate și afectează eficiența 

sistemului de sănătate”. 
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În plus, conform Recomandării Consiliului Europei din 09 iunie 

2009 privind siguranța pacienților, inclusiv prevenirea și controlul 

infecțiilor asociate asistenței medicale (2009/C151/01), statele membre 

trebuie să sprijine stabilirea și dezvoltarea de politici și programe 

naționale privind siguranța pacienților. 

Toate categoriile de unități sanitare sunt reprezentate, prin intermediul 

asociațiilor profesionale, în Colegiul Director al ANMCS. Reprezentanții 

acestora au aprobat reglementările privind asigurarea și îmbunătățirea 

calității serviciilor de sănătate din ambulatoriu. Totuși, membrii unora 

dintre aceste organizații, și-au exprimat dezacordul cu reglementările 

aprobate și contestă necesitatea unei evaluări externe, de către un 

organism specializat, a calității serviciilor de sănătate oferite în 

ambulatoriu, finanțate din fonduri publice. Consecința acestei opoziții a 

fost amânarea procesului printr-o modificare a Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, urmare a imposibilității respectării 

termenelor stabilite. În opinia ANMCS, motivele acestor  contestări nu 

sunt reale,  ele fiind consecința unor interpretări eronate.  

Colegiul Medicilor din România este organizație națională care 

include toți medicii cu liberă practică din România, având posibilitatea de 

a-și consulta membrii în ceea ce privește interacțiunea cu ANMCS, 

precum și cu alte părți interesate în Evaluarea tehnologiilor medicale 

ETM/HTA. 

În luările de cuvânt invitații au arătat că, un element cheie al misiunii 

ANMCS-ului este de a face cunoscută importanța calității și siguranței, în 

domeniul sănătății. Pentru a oferi servicii de sănătate mai bune cu 

resursele existente, este esențial ca furnizorii să fie determinați să 

recunoască că au probleme. Prima tranșă de acreditări a ajutat la 

”sensibilizarea” sistemului și a dus la îmbunătățiri practice, inclusiv 

renovarea facilităților. Mai mult, procesul de acreditare a influențat și 

practicile altor autorități de inspecție în domeniul  sănătății. 

Din punct de vedere operațional, acreditarea vizează capacitatea 

spitalelor de a oferi servicii aliniate la categoria în care se află. Spitalele 

plătesc o taxă Autorității, pentru a fi acreditate, dar evaluarea este 

efectuată de către evaluatori contractați, independent de Autoritate. În 

principiu, întreaga activitate a spitalului trebuie documentată prin 

protocoale, dar ANMCS nu verifică conținutul sau coerența 

protocoalelor, ci doar existența lor. 

De asemenea, spitalele își elaborează indicatorii proprii, care pot fi 

cerecetați de evaluatori și de ANMCS. Experții participă la definirea 

indicatorilor, care sunt implementați apoi în stadiu pilot și se obține 

feedback din partea spitalului și a pacienților. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


