
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/92 / 16 februarie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei zilele  de 14 şi 15.02. 2006 

 

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

de 14.02.2006 între orele 14,00 - 18,30 şi în ziua de 15.02.2006 între 

orele 9,00-15,30 având următoarea ordine de zi: 

 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind plata 

datoriilor pentru medicamente către furnizori ( Plx 581/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind azilul în 

România ( PLX 44/2006). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a luat în dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind plata datoriilor 

pentru medicamente către furnizori ( Plx 581/2005) ,respinsă de către 

Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2005. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare achitarea, 

integrală, de către Guvern, până la data de 31 decembrie 2005, a 

datoriilor existente în sistemul sanitar, din acest an şi din anii precedenţi. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, respingerea 

propunerii legislative pe baza următoarelor argumente: 

- Legea nr.149/2005 privind instituirea unor măsuri financiare 

pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale prevede că sumele reprezentând 

contravaloarea medicamentelor eliberate în tratamentul ambulatoriu şi a 

serviciilor medicale prestate care depăşesc valoarea contractată în anul 

2004 de casele de asigurări de sănătate se cuprind în angajamentele legale 

ale anului 2005. 

- Prin proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit, 

adoptat de comisie în şedinţa din 14 decembrie 2005 şi votat în Plenul 

Camerei Deputaţilor se prevede deschiderea unei linii de credit la o 

instituţie bancară de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – 

persoană juridică care gestionează şi administrează sistemul de asigurări 

sociale din România. Plăţile efectuate din linia de credit către furnizorii 

de servicii medicale şi medicamente pentru arieratele neachitate se va 

face până la 31 ianuarie 2006. 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.162/2005 pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-

economice în sistemul sanitar, finalizat de comisie prin depunerea 

raportului în data de 10 februarie 2006, suplimentează fondurile pentru 

cheltuielile privind medicamentele compensate în procent de 90 % 

acordate pensionarilor cu pensii până la 6 milioane lei (ROL).  
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 La  punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege privind azilul în România ( PLX 44/2006), 

adoptat de Senat în şedinţa din 6 februarie 2006. 

 În urma dezbaterilor , comisia a apreciat că, în vederea armonizării 

depline cu prevederile acquis-ului comunitar, este necesară promovarea 

proiectului de lege. 

 Prezentul proiect de lege transpune o serie de directive ale 

Consiliului European şi urmăreşte crearea cadrului legal necesar şi 

stabilirea relaţiilor de cooperare interinstituţională pentru implementarea 

regulamentelor Consiliului Europei. 

 Proiectul de lege vizează o serie de aspecte privind procedura de 

azil în etapa administrativă şi judecătorească, procedura de frontieră, 

procedura de încetare sau anulare a formei de protecţie acordate, 

transferul de responsabilitate asupra statutului de refugiat, procedura 

statului membru responsabil. 

 De asemenea au fost prevăzute expres principiile şi garanţiile 

specifice procedurii de azil. 

 În finalul dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege privind azilul în România ( PLX 

44/2006), în forma înaintată de Senat. 

 

La trei patru  al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

 

La patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim    

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 
 


