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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 3 – 5 iunie 2014  

 

 

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

de 3.06.2014 între orele 14,00 – 18,00, în ziua de 4.06.2014 între orele 

10,00 – 15,00  şi în ziua de 5.06.2014 între orele 9,30 – 12,00, având 

următoarea ordine zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru 

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

sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 161/2014). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar (PLx 

460/2012). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii ( PLx 653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 



4. Dezbateri, în fond, 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 ( PLx 48/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

 

Membrii comisiei au hotărât, ca urmare a solicitării Ministerului 

Sănătăţii,  amânarea dezbaterilor asupra punctelor 3 şi 4 de pe ordinea de 

zi. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

161/2014). 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea respectării 

angajamentelor asumate de Guvernul României faţă de organismele 

financiare internaţionale privind modificarea legislaţiei existente pentru 

implementarea unei reforme cuprinzătoare a sistemului sanitar şi pentru 

asigurarea sustenabilităţii financiare a acestui sistem, a creşterii eficienţei 

cheltuielilor din acest sector şi a îmbunătăţirii rezultatelor sale. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 aprilie 

2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Dl.dep.Florin Buicu, dl.dep.Petru Movilă, dl.dep.Horia Cristian, 

precum şi  Ministerul Sănătăţii au înaintat o serie de amendamente . 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele ce vor face obiectul raportului. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sanitar (PLx 460/2012). 

Proiectul de  lege are ca obiect  de  reglementare modificarea şi  

completarea unor acte normative în domeniul sanitar pornind de la 

necesitatea transpunerii în legislaţia naţională a normelor cuprinse în 

Directiva 2010/84/UE şi în Directiva 2010/53/UE, în scopul evitării 

angajării răspunderii statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene pentru  neîndeplinirea obligaţiei de transpunere în termenele 

stabilite (21 iulie 2012, respectiv 27 august 2012). 

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

proiectul de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi  Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul 

de lege. 

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

amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor ( Grup Parlamentar al PSD ), 
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dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu    , 

dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian Horia ( Grup 

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

dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar 

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

fiind absent   dl.dep.Nicolae Bănicioiu  . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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