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SINTEZA 
lucrărilor comisiei zilele  de 14 şi 15.03. 2006 

 

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

de 14.03.2006 între orele 14,00 - 19,00 şi în ziua de 15.03.2006 între 

orele 9,00-16,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor privind Raportul Curţii de Conturi 

a României privind modul de fundamentare şi realizare a veniturilor şi 

cheltuielilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate întocmit de Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate în anul 2004 şi fundamentarea indicatorilor în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2005 şi asupra Raportului de 

control intermediar încheiat la 30.11.2005 ca urmare a controlului 

efectuat la Ministerul Sănătăţii . 

2. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative „Legea pâinii” 

( Plx 85/2006) . 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

Administrator
Original
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Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost 

aprobată în unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi distinşi 

reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României , Ministerului Sănătăţii , 

Ministerului  Finanţelor Publice , Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate ,  Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi ai 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală . 

 

La primul punct al ordinii de zi , comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor privind Raportul Curţii de Conturi a României privind modul 

de fundamentare şi realizare a veniturilor şi cheltuielilor înscrise în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate întocmit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în 

anul 2004 şi fundamentarea indicatorilor în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al anului 2005 şi asupra Raportului de control intermediar 

încheiat la 30.11.2005 ca urmare a controlului efectuat la Ministerul 

Sănătăţii. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

continuarea dezbaterilor se impune datorită lipsei de la şedinţa anterioară 

a comisiei a reprezentanţilor Ministerului  Finanţelor Publice şi Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi a punctelor de vedere care 

urmau a fi transmise comisiei, în scris. În urma acestei discuţii finale, 

trebuie să rezulte un cumul de concluzii care vor face obiectul unor 

măsuri legislative. 

În urma dezbaterilor ce au  urmat s-au desprins următoarele aspecte 

principale: 

- Din verificarea modului de derulare a contractului privind 

Sistemul Informatic Unic Integrat ( în valoare de 120.000 mil.dolari )şi a 
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actelor adiţionale la acesta  s-a constatat că s-au achiziţionat programe 

informative ( software) la preţuri foarte mari, fapt care a dus la 

diminuarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

Pentru funcţionarea acestor programe informative, respectiv pentru plata 

comodatului şi a service-ului aferent, spitalele au cheltuit aproximativ 

40.000 dolari, sumă pentru care nu s-au prezentat Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate documente justificative; totodată Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate nu a interzis închirierea de software şi nu a efectuat 

controale la spitale pentru a constata modul în care s-au folosit banii 

pentru plata închirierii software, în dauna pachetului minim de servicii 

medicale. 

- Derularea cu sincope a contractului privind Sistemul 

Informatic Unic Integrat a avut drept consecinţă degradarea 

echipamentelor medicale achiziţionate rezultând, în consecinţă, 

ineficienţa sumelor alocate pentru acest obiectiv, din Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate . Aspectul privind lipsa controlului 

utilizării sumelor prevăzute pentru derularea contractului s-au semnalat în 

Rapoartele Curţii de Conturi a României efectuate  la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate în anul 2003 şi 2004 , care sesizează plata 

închirierii de software din suma alocată pentru pachetul de servicii 

medicale; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

asigurările sociale de sănătate nominalizează acest pachet de servicii 

medicale finanţat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

- Neurmărirea de către Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate a modului în care se gestionează bugetul spitalelor are la bază 

contractele de natură civilă încheiate între Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate , respectiv casele de asigurări de sănătate judeţene şi spitale. 

Sumele alocate spitalelor pentru servicii medicale se constituie în venituri 

la bugetul acestora alături de alte sume de venituri, iar managementul 
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aparţine managerului de spital; ca urmare, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate nu poate cunoaşte din ce sume sunt plătite închirierile de 

software deoarece reprezentantul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nu face parte din consiliul de administraţie a spitalului. Prin lege 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are atribuţia de a verifica numai 

dacă numărul de servicii medicale se realizează. 

Pentru remedierea acestor situaţii este necesară modificarea 

legislaţiei actuale care să prevadă atribuţii ale Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate privind 

controlul financiar în spitale. 

- Un alt aspect relevat în urma discuţiilor s-a referit la 

disiparea atribuţiilor privind colectarea , gestionarea şi controlul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate în sensul că Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală colectează contribuţiile de asigurări 

sociale de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate structurează 

proiectul de buget care este aprobat cu modificări de Ministerul 

Finanţelor Publice ca anexă a bugetului consolidat de stat şi Ministerul 

Sănătăţii controlează gestionarea bugetului spitalelor. În aceste condiţii 

rolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se reduce numai la plata 

serviciilor medicale, în timp ce în toate ţările casele de asigurări de 

sănătate îşi gestionează autonom bugetul. 

În condiţiile în care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu are 

posibilitatea atât a colectării contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, 

cât şi a elaborării finale a bugetului, a gestionării independent al acestuia 

şi a depunerii fondului la o bancă ca fond public privat nu se poate vorbi 

despre eficienţa fondului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

S-a apreciat că gestionarea fondului Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate trebuie să se facă autonom de către această instituţie prin 

colectarea contribuţiilor prin colectorii proprii, prin întocmirea bugetului 
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fără ingerinţa Ministerului  Finanţelor Publice şi depunerea fondului la o 

bancă ca fond public privat, aşa cum se întâlneşte în toate ţările cu 

democraţie funcţională. În acest sens se propune modificarea legislaţiei 

actuale. 

- Referitor la relaţiile de colaborare între Ministerul Sănătăţii 

– Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului – Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală – Ministerul Finanţelor Publice s-a subliniat că fiecare instituţie se 

chită de sarcini fără a exista o conlucrare între ele. În plus nu există o 

colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate privind Sistemul Informatic Unic Integrat , fiecare organism 

implementând un sistem propriu ceea ce înseamnă risipă de bani. Datorită 

lipsei de  colaborare dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi din cauza limitărilor 

atribuţiilor fiecăruia nu există un sistem de evidenţă nominală a achitării 

contribuţiilor; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală , conform legii, 

poate prezenta numai evidenţa pe plătitor ( angajator), iar Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate nu are atribuţii de colectare. 

S-a apreciat că trebuie să existe relaţii bilaterale strânse între 

organismele menţionate mai sus în vederea informării reciproce asupra 

problemelor aflate în divergenţă sau asupra sarcinilor realizate                  

( realizarea gradului de colectare, sistemul de evidenţă nominală a 

plătitorilor de asigurări de sănătate, monitorizarea activităţii de colectare, 

recuperarea creanţelor , lista contribuabililor cu datorii la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate , executarea silită a datornicilor etc.). 

- În ceea ce priveşte gradul de colectare a contribuţiilor la 

asigurările de sănătate s-a arătat că datorită monitorizării colectării 

veniturilor bugetare acesta a crescut în anul 2005 comparativ cu anul 

2004. Colectarea veniturilor bugetare a fost monitorizată de către Agenţia 
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Naţională de Administrare Fiscală atât din punct de vedere a încasărilor 

din obligaţiile curente cât şi din punct de vedere a arieratelor. Din totalul 

încasărilor la nivelul anului 2005 ( 8.400 milioane RON ) încasările de 

arierate sunt 5 % din total ( 425 milioane RON) şi reprezintă arierate 

bugetare aflate în executare silită la nivelul anilor 2004 şi 2005. 

Totuşi există disfuncţionalităţi privind gradul de colectare întrucât 

colectarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a 

contribuţiilor se face la sumele declarate şi nu cele încasate; totodată 

există fenomenul de stopaj la sursă care, conform atribuţiilor, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală nu poate fi controlat de acesta; în 

consecinţă nu se cunoaşte numărul angajatorilor care sunt în stopaj la 

sursă ( achitarea parţială a contribuţiilor de către angajator ). De 

asemenea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are calitatea de a 

acţiona în instanţă ci doar de a sesiza Procuratura Generală . Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală recomandă organismelor care sunt  

interesate să cunoască numărul dosarelor penale pentru care s-a dat 

neînceperea urmăririi penale să se adreseze Procuraturii Generale. S-a 

apreciat că fiecare instituţie implicată ar trebui să cunoască ce pierderi 

financiare există în sistemul de sănătate deoarece Raportul Curţii de 

Conturi a României a evidenţiat faptul că la sfârşitul fiecărui an se produc 

scurgeri din sistem. În prezent nu există o evidenţă privind modul de 

colectare şi care este suma totală colectată, în condiţiile în care datoria 

sistemului de sănătate este de 6.000 miliarde lei. 

- Referitor la disponibilul bugetului Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate s-a subliniat că nerespectarea de către Ministerul 

Finanţelor Publice a prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 150/2002 de organizare şi funcţionare a sistemului de asigurări sociale 

de sănătate a condus la imobilizări cumulate de fonduri ( 23.000 miliarde 

ROL ) în perioada 2002 – 2004 , care puteau fi folosite la finanţarea 
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cheltuielilor din sistem ( art.59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002 stipulează faptul că sumele rămase la finele anului se raportează 

în anul următor şi se utilizează cu aceiaşi destinaţie). Acest disponibil ca 

şi dobânzile din Trezorerie ar rezolva criza din sistem. 

Avându-se în vedere că nu s-au luat măsuri pentru respectarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 art.59 

alin.(3) în baza căruia se constituie şi se gestionează Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate şi, în consecinţă, în perioada 2002 – 2004 

disponibilul şi dobânzile din Trezorerie nu se regăsesc în bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate s-a propus să se sesizeze Procuratura 

Generală . 

În urma dezbaterilor s-au desprins următoarele concluzii:  

- În urma examinării Rapoartelor Curţii de Conturi a 

României asupra activităţii desfăşurate de către Ministerul Sănătăţii şi 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Comisia pentru sănătate şi 

familie a constatat, an de an, aceleaşi probleme, în pofida faptului că 

funcţionarii care ar fi trebuit să răspundă pentru aceste fapte grave se află 

pe aceleaşi funcţii, fără să fi fost sancţionaţi. Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât să facă demersurile necesare la cele 2 instituţii pentru 

aplicarea urgentă a măsurilor cuprinse în rapoartele Curţii de Conturi a 

României şi sancţionarea celor care se fac vinovaţi de abaterile financiar-

contabile constatate. 

- Din anul 2004 colectarea contribuţiilor la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate s-a efectuat de către Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală numai pentru persoanele asigurate pe 

bază de contract sau pe bază de declaraţie. 

S-a constatat că nu există o comunicare coerentă şi eficientă între 

cele 2 entităţi distincte ( Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi 

Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare 



 8

Fiscală ) care , conform actelor normative în vigoare, au calitatea de 

administrator al Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate nu poate efectua controale privind gestionarea 

corectă a sumelor alocate spitalelor pentru serviciile medicale; deşi atât 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 cât şi Contractul-cadru 

anual stabilesc, în mod explicit, articolele componente ale valorii totale 

contractate, furnizorii de servicii medicale utilizează sumele alocate din 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi pentru alte 

destinaţii decât cele stabilite în contract, de exemplu plata închirierii  de 

software. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât că este 

necesară modificarea legislaţiei sanitare actuale, în sensul iniţierii a două 

propuneri legislative privind controlul utilizării Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate , respectiv de modificare a legii nr.270/2003 

prin numirea unui reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate în consiliul de administraţie al spitalului. 

- Din verificările efectuate la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate de către Curtea de Conturi a României atât cu privire la 

exerciţiul bugetar 2004, cât şi pe parcursul exerciţiului bugetar 2005 au 

fost constatate abateri de la prevederile legale în vigoare privind modul 

de fundamentare şi realizare a indicatorilor înscrişi în bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate . Fundamentarea colectărilor 

veniturilor din buget a fost defectuoasă, întrucât Ministerul Finanţelor 

Publice a aprobat o altă variantă a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , veniturile totale fiind 

diminuate cu 15.000 miliarde ROL în 2004 şi 33.000 miliarde ROL în 

2005. Ministerul Finanţelor Publice, în baza anuarităţii bugetare nu a ţinut 

cont că indicatorii propuşi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
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erau în concordanţă cu obiectivele din domeniul sănătăţii. Curtea de 

Conturi a României a constatat că nu au existat divergenţe ( în sensul 

susţinerii argumentate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a 

indicatorilor proprii proiectaţi) între Ministerul Finanţelor Publice şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate care a acceptat varianta de buget 

stabilită de Ministerul Finanţelor Publice . 

- Diminuarea veniturilor totale a avut implicaţii majore în 

diminuarea cheltuielilor totale efectuate în sistem. Curtea de Conturi a 

României a concluzionat că procedeul de diminuare a indicatorilor 

înscrişi în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate contravine 

prevederii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind 

asigurările sociale de sănătate care arată că fondul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate este un fond special în care sumele rămase la 

sfârşitul anului se reportează în următorul an cu aceiaşi destinaţie. În 

consecinţă a fost încălcat principiul autonomiei construcţiei bugetare a 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ; de asemenea, nerespectarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 de 

organizare şi funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate a 

dus la acumularea de arierate de către furnizorii de servicii medicale şi la 

imobilizări cumulate de fonduri ca disponibilităţi ( aproximativ 23.000 

miliarde ROL) care puteau fi folosite la finanţarea cheltuielilor din 

sistemul de sănătate. 

Pentru remedierea situaţiilor prezentate mai sus, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât iniţierea unei propuneri legislative care să 

prevadă atât autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

cât şi transformarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate , în fond public privat depus la o bancă. 

- Prin eforturile comune ale Comisiei pentru sănătate şi 

familie şi ale Curţii de Conturi a României s-a dovedit că, în perioada 
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2002 – 2004 de la fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost 

deturnată suma de 23 miliarde ROL, ceea ce vine în contradicţie cu 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 art.59, alin.(3) care 

prevede faptul că sumele rămase la finele anului se reportează şi se 

utilizează în anul următor cu aceiaşi destinaţie. Deoarece atât disponibilul 

de 23 miliarde lei ROL cât şi dobânzile aferente depozitului Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate din Trezoreria Statului nu se regăsesc 

în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi nu au fost 

recuperate nici până în prezent, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât acţionarea în instanţă în vederea recuperării sumelor şi respectării 

pe viitor a prevederilor actului normativ în baza căruia se constituie şi se 

gestionează Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

- Pentru eliminarea derulării fără sincope a contractului 

Sistemului Informatic Unic Integrat a Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate , comisia a hotărât înaintarea unei adrese către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate prin care să solicite luarea de măsuri urgente 

privind evitarea degradării investiţiei deja realizate, respectiv uzarea 

fizică şi morală a echipamentelor achiziţionate, asigurarea modernizării, 

în vederea dotării cu echipamentele prevăzute în contract a celor 45 de 

locaţii stabilite, actualizarea documentaţiei şi manualelor pentru aplicaţii 

potrivit reglementărilor legislative apărute de la data încheierii 

contractului şi contracararea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

2110/2004 care a abrogat art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 897/1999, 

impunând ca, cheltuielile de realizare şi operare a proiectului, în faza de 

construcţie a sistemului, să se efectueze prin credit furnizor (ceea ce 

blochează practic orice altă posibilitate a instituţiei de a apela la alte surse 

de finanţare). 

De asemenea pentru a evita risipa de bani comisia a hotărât 

înaintarea unei adrese către Ministerul Sănătăţii  prin care se solicită 
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stoparea derulării unui sistem informatic propriu şi conectarea 

informatică a Ministerului Sănătăţii la Sistemul Informatic Unic Integrat 

al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative „Legea pâinii” ( Plx 85/2006), care a fost 

respinsă de Senat în şedinţa din 15 februarie 2006. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare procesul de 

producere al pâinii, tipul, conţinutul, depozitarea, transportul şi controlul 

de calitate al pâinii. 

În urma dezbaterilor ce au urmat, comisia a hotărât avizarea 

negativă a propunerii legislative în baza următoarelor argumente: 

- Reglementarea strictă a conţinutului acestui aliment 

constituie o măsură cu efect echivalent barierelor la libera circulaţie a 

mărfurilor. În conformitate cu prevederile Acordului european instituind 

o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi state 

membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 

1993 şi ratificat prin Legea nr.20/1993, România  s-a angajat să elimine 

toate barierele în calea comerţului şi măsurile cu efect echivalent. 

- Legislaţia naţională cuprinde norme referitoare la 

producerea, ambalarea, etichetarea , calitatea şi comercializarea 

alimentelor ( de exemplu Norma cu privire la fabricarea, conţinutul, 

ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării 

pentru consum uman, aprobată prin ordinul ministrului agriculturii, 

alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

nr.250/531/83/2002, cu modificările ulterioare). 

- Prevederile art.5 alin.(2) sunt stabilite prin acte normative 

armonizate cu cele europene, respectiv prin Hotărârea Guvernului 
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nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi prin ordinul comun nr.250/531/83/2002 

pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, 

etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinată comercializării pentru 

consum uman. 

- Prevederile art.6 sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului 

nr.1196/2002 privind aprobarea Normelor generale privind controlul 

oficial al alimentelor, prin care sunt mai multe instituţii împuternicite cu 

controlul alimentelor. 

- Prevederile art.7 alin.(1) sunt stabilite prin Hotărârea 

Guvernului nr.106/2002. 

 

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

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul 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. 

 

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.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al 

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

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

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

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) şi a absentat 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  

 
 

 


