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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 8 – 10 octombrie  2013  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de   

8.10.2013 între orele 14,30-18,00, în ziua de 9.10.2013 între orele 10,00 – 

16,00  şi în ziua de 10.10.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi 

protecţiei sociale (PL-x 48/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea 

unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x  

653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

3. Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului 

subsidiarităţii, a propunerii de decizie privind participarea Uniunii la un al 

doilea Program de parteneriat între Uniunea Europeană şi ţări în curs de 



dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state 

membre  - COM(2013) 498. 

4. Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului 

subsidiarităţii, a propunerii de decizie a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind participarea uniunii la programul de cercetare şi dezvoltare 

pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre 

- COM(2013) 500. 

 

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

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale 

(PL-x 48/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, constând 

în introducerea unui nou articol, precum şi modificarea şi completarea art.28 

din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În şedinţa din data de 18.09.2013 Comisia pentru sănătate a adoptat 

un amendament formulat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice care vizează modificarea alin.(1) al Art.II din Legea 

nr.250/2013, pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 şi pentru 

modificarea Legii nr.116/2002. 

În prezent, se aşteaptă punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi al 

Ministerului de Finanţe asupra Deciziei nr.39/5.02.2013 a Curţii 

Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 

art.31 alin.(5) al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 
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stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii, astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenţă 

nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale, cu referire expresă la sintagma „care 

include şi taxa pe valoarea adăugată”. 

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

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

 

La punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x  

653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea contribuţiei 

trimestriale la care sunt obligaţi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele 

incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele 

cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază 

de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul 

spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale 

acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 noiembrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport preliminar 

de adoptare a proiectului de lege în forma emisă de Guvern. 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege cu amendamente. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei  au hotărât, cu 

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

 

La punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

examinarea , în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, a 

propunerii de decizie privind participarea Uniunii la un al doilea Program de 

parteneriat între Uniunea Europeană şi ţări în curs de dezvoltare privind 

trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state membre  - COM(2013) 

498. 

Ca urmare a crizei din domeniul sănătăţii publice de la nivel mondial 

cauzată de cele trei boli ale sărăciei (HIV/SIDA, malaria şi tuberculoza) a 

fost creat în anul 2003 Parteneriatul dintre Uniunea Europeană şi ţările în 

curs de dezvoltare privind trialurile clinice, prin care UE şi-a asumat 

angajamentul de a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului stabilite în 

cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Primul program al Parteneriatului a 

fost “2003-2012”, desfăşurat pe o perioadă de 10 ani. 

Propunerea Comisiei privind programul Orizont 2020 prevede 

participarea continuă a Uniunii într-un al doilea program în temeiul 

articolului 185 din Tratat, deoarece permite atât coordonarea programelor 

naţionale de cercetare, cât şi participarea Uniunii în cadrul programului 

comun. Impactul preconizat la nivel european va fi mai mare decât suma 

impacturilor programelor şi activităţilor naţionale, deci propunerea respectă 

principiul subsidiarităţii.  

 

La punctul patru al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

examinarea , în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, a 

propunerii de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

participarea uniunii la programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie 
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activă asistată derulat în comun de mai multe state membre - COM(2013) 

500. 

În cadrul Strategiei Europa 2020 îmbătrânirea populaţiei reprezintă o 

prioritate dar şi o provocare, cuprinsă în cadrul iniţiativelor sale intitulate „O 

Agendă digitală pentru Europa” (numită Agenda digitală) şi „O Uniune a 

inovării”. Parteneriatul european pentru inovare privind o îmbătrânire activă 

şi în condiţii bune de sănătate  contează pe faptul că soluţiile TIC 

(tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) vor juca un rol important în 

atingerea obiectivelor de a prelungi viaţa cetăţenilor şi de a îmbunătăţi 

calitatea vieţii lor, dar şi pentru eficienţa sistemelor de sănătate în Europa. 

Principiul subsidiarităţii se aplică în acest caz deoarece propunerea 

nu intră sub incidenţa competenţei exclusive a Uniunii Europene.  

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dna 

dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Constantin Rădulescu( Grup Parlamentar al 

PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , 

dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Călin Potor ( 

Grup Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , 

dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)  , dl.dep. Bonis Istvan ( 

Grup Parlamentar al UDMR ), (Grup Parlamentar al PP-DD)  şi 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , fiind absenţi 

dl.dep.Ştefan Burlacu , dl.dep.Tudor Ciuhodaru (Grup Parlamentar al PP-

DD)  şi  dl.dep.Iulian Dumitru Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ). 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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