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SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 22 – 24 octombrie 2013
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
22.10.2013 între orele 14,30-18,00, în ziua de 23.10.2013 între orele 10,00 –
16,00 şi în ziua de 24.10.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea
ordine zi:
1.

Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind

eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele
cu venituri sub salariul minim pe economie ( Plx 300/2013).
2.

Diverse.

La primul punct al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind eliberarea gratuită a
medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub
salariul minim pe economie ( Plx 300/2013).
Prin iniţiativa legislativă se propune, în principal, ca persoanele
asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care realizează venituri
sub venitul salarial minim pe economie să beneficieze, pe baza prescripţiei
medicale eliberate de medicii de familie şi de către medicii specialişti, de

compensarea în procent de 100 % pentru medicamentele al căror preţ de
referinţă nu depăşeşte 10 lei/ambalaj.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10
septembrie 2013.
Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru buget , finanţe şi bănci
au avizat negativ iniţiativa legislativă.
Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi , respingerea propunerii legislative.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele
probleme privind activitatea sa curentă.
La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum urmează :
dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. SoniaMaria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dna
dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru
Popescu ( 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 )

şi

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie ( Grup Parlamentar al PC) .
PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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