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activităţii Comisiei din 20 noiembrie 2018 

 
 La lucrările ședinței din data de 20 noiembrie 2018 au fost prezenți 10 deputați: Drulă 

Cătălin, Cîtea Vasile, Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Apjok Norbert, Moldovan Sorin 
Dan, Socotar  Gheorghe-Dinu, Zainea Cornel.  
            Au fost absenţi: Dobrică Ionela Viorela, Simonis Alfred-Robert, Anton Anton, 
Pambuccian Varujan, Petcu Toma-Florin, Pop Andrei,  Sămărtinean Cornel-Mircea, Zamfira 
Constantin-Cătălin.  
           Doamna deputat  Dobrică Ionela Viorela a fost înlocuită de către dna.deputat Hărătău 
Elena și domnul deputat Pop Andrei a fost înlocuit de către dl.deputat Ursu Răzvan-Ion. 

 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 
1. PL-x nr.593/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 
2. Plx nr.595/2018 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 

privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice. 

 
 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) doamna Carmen Elian - Subsecretar 
de stat, iar din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) doamna Liliana 
Mihai– director general, doamna Laura Mălinetescu – director juridic și domnul Cristian 
Ionescu – responsabil protecția datelor. 
 
  
 



1. PL-x nr.593/2018 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că Ministerul Sănătății a transmis 
un email prin care face cunoscut următoarele: având în vedere că în perioada 15-
21.11.2018 Secretarul de stat responsabil pt. Relația cu Parlamentul se află într-o 
delegație în străinătate, vă informăm că există posibilitatea să nu putem onora prezența 
la ședința comisiei din data de 20.11.2018 din motive obiective. 
În ce privește propunerile legislative și proiectele de lege aflate în dezbatere pe ordinea 
de zi a comisiei, vă comunicăm următoarele: 

- pct.1 – PLx. 593/2018 - Ministerul Sănătății susține proiectul de lege  
- pct.2 – PLx. 595/2018 - Ministerul Sănătății nu susține propunerea legislativă  

 Având în vedere cele de mai sus domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că 
este a treia ședință la care reprezentanții Ministerului Sănătății nu sunt prezenți și a 
propus amânarea dezbaterilor pe marginea celor două proiecte de lege aflate pe ordinea 
de zi precum și transmiterea unui adrese către minister prin care să fie înștiințat că 
dezbaterile asupra acestor proiecte de lege vor fi amânate până la prezentarea ministrului 
sau a unui secretar de stat la ședința comisiei.   
 Reprezentantul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), doamna 
director general Liliana Mihai a precizat că CNAS a transmis o adresă către Ministerul 
Sănătății prin care s-a solicitat asumarea amendamentelor la proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 
nr.593/2018) . De asemenea, reprezentantul CNAS a menționat că amendamentele au 
fost transmise și Comisiei pentru sănătate și familie care le discută în ședința de astăzi și 
care va întocmi un raport preliminar care va fi transmis Comisiei pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea de 
amânare a dezbaterilor pe marginea acestor proiecte de lege și transmitea adresei către 
Ministerul Sănătății. Cu unanimitate de voturi cele două propuneri au fost adoptate.  
 
 
 
 

                                                                                PREȘEDINTE, 
 
                                                                  Cătălin Drulă 
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