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La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absenţi 3 

deputaţi .  

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat  domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 482/2009). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea 

unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii ( PLx 604/2010). 

3. Diverse. 

4.Studiu individual. 



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

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 482/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, reaminteşte că, în 

şedinţa din 21 aprilie 2010, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, la 

solicitarea dl.dep.Eugen Nicolăescu, să retrimită raportul la comisie, în 

vederea reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii în mod 

obligatoriu în contractul de asigurare încheiat între asigurat, direct sau 

prin intermediul angajatorului şi casele de asigurări de sănătate, a 

pachetului de servicii de bază la care are dreptul persoana asigurată, a 

listei serviciilor medicale, a listei serviciilor de îngrijiri, inclusiv la 

domiciliu, a medicamentelor dispozitivelor medicale şi a altor servicii 

pentru asiguraţi, aferente pachetului de servicii de bază, conchide domnia 

sa. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 5 octombrie 2009. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.25612/18.04.2011, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative, până la viitoarea şedinţă. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind 

reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii ( PLx 604/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că, proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii în vederea reorganizării, în scopul 

raţionalizării cheltuielilor la nivelul unor instituţii din acest domeniu, 

finanţate integral de la bugetul de stat. 

Având în vedere contextul economic actual, în vederea 

raţionalizării cheltuielilor la nivelul acestor instituţii, se impune reducerea 

numărului maxim de posturi aprobat, precum şi reroganizarea şi/sau 

comasarea unora dintre aceste instituţii, astfel: 

- Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea 

Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, instituţie 

publică de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului 

Sănătăţii se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluarea 

activităţii de către Institutul Naţional de Sănătate Publică; 

- Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

medicale se înfiinţează ca urmare a comasării prin fuziune a Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului şi a Oficiului Tehnic de Dispozitive 

Medicale. 

Pentru realizarea acestor măsuri este necesar a fi modificate sau 

abrogate, după caz, actele normative care reglemeneată organizarea şi 

funcţionarea acestor instituţii. 

Ulterior aprobării prezentului act normativ, reglementarea modului 

de oeganizare şi funcţionare a acestor instituţii, în vederea raţionalizării 

cheltuielilor, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile. 
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Reducerea numărului maxim de posturi aprobat se va realiza cu 

respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care 

face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 20 octombrie 2010. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea ordonanţei de urgenţă, în 

forma prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege, iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a acordat un aviz negativ. 

În urma discuţiilor care au urmat, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, 

până la viitoarea şedinţă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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