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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 15 şi 16  aprilie 2015 

 

 

La lucrările comisiei  în data de 15 aprilie, sunt prezenţi 18 

deputaţi, iar în data de 16 aprilie, sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 

19 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării ( PLx 408/2010)– sesizare în comun cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea şi 

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

318/2015). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării ( PLx 408/2010)– sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării, intervenţiile legislative vizând, potrivit Notei de 

fundamentare, „creşterea implicării autorităţilor administraţiei publice 

locale în coordonarea activităţii spitalului şi stabilirea cadrului legal 

pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale acordată în unele unităţi 

sanitare cu paturi”. Totodată, este propusă stabilirea unei noi clasificări a 

spitalelor, în funcţie de competenţe, precum şi a modalităţii de plată a 

obligaţiilor restante la furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi 

utilităţi. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 

august 2010. 

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

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială  au 

avizat favorabil proiectul de Lege. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La  punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 318/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi 
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completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel încât se propune modificarea 

prevederii de desfiinţare a spitalului, în caz de neacreditare, cu prevederea 

de a nu putea oferi servicii medicale în sistemul public de asigurări de 

sănătate, este redefinit procesul de acreditare, totodată, este înfiinţată 

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate. Proiectul 

de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 martie 2015. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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