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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  21 - 23  februarie 2012 
 
 

La lucrările comisiei din ziua de 21.02.2012 sunt prezenţi 16  

deputaţi , din care 7 deputaţi se află în protest parlamentar şi 1 deputat 

absent , iar în zilele de 22 şi 23.02.2012 sunt prezenţi prezenţi 13  deputaţi 

din care 6 deputaţi aflându-se în protest parlamentar şi 4 deputaţi absenţi , 

din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Cristina Dobre, 

vicepreşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat  

dl.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri 

în domeniul sănătăţii  ( PLx 571/2011). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi 



completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( PLx 

680/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice ( Pl x 19/2012). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii  ( PLx 571/2011). 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre, vicepreşedintele Comisiei, arată că, pentru 

a se flexibiliza sistemul de clawback şi creşterea gradului de colectare, prin 

prezenta ordonanţă de urgenţă se creează cadrul legal pentru ca stabilirea 

nivelului contribuţiei, metodologiei de calcul, procedurii de raportare şi celei 

de control şi de sancţionare, precum şi destinaţiei contribuţiei să se 

reglementeze prin hotărâre de Guvern în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă. 

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

lege în şedinţa din 26 octombrie 2011, în condiţiile articolului 115 alineatul 

(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

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

de lege, informează domnia sa. 

Dl.Cristian Anton Irimie, solicită cuvântul şi menţionează că, întrucât 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri 

în domeniul sănătăţii  a fost abrogată prin prevederile Ordonanţei de urgenţă 
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a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea 

unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, Ministerul Sănătăţii propune 

întocmirea unui raport de respingere, deoarece aceasta a rămas fără obiect. 

Supusă la vot, propunerea Ministerului Sănătăţii este adoptată, cu 

unanimitate de voturi.  

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la reexaminarea, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru 

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

sănătăţii  ( PLx 680/2009). 

Dna.dep.Cristina Dobre, vicepreşedintele comisiei, arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul autorizării 

caselor de asigurări de sănătate şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să 

încheie în anul 2009 angajamentele legale suplimentare pentru servicii 

medicale şi medicamentele, cu termen de plată în anul 2010, în limita sumei 

de 2800 milioane lei. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din 14 decembrie 2009, conchide domnia sa. 

Dl.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi solicită membrilor 

comisiei amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de Lege, pentru a 

acorda Ministerului Sănătăţii posibilitatea unei analize temeinice a acestei 

problematici.  

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de lege, 

până la o şedinţă ulterioară. 
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La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice ( Pl x 19/2012). 

Dna.dep.Cristina Dobre, vicepreşedintele Comisiei arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii-

cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările ulterioare, în sensul acordării unor sporuri la 

salariul de bază asistenţilor maternali profesionişti, începând cu data de 1 

ianuarie 2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 21 decembrie 2011, informează domnia sa. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
DEP.CRISTINA DOBRE 
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