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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative ( PLx 161/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Plx 561/2009) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare de formare 

profesională în specialitate, medicină şi medicină dentară ( Plx 

781/2010). 



4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată ( Plx 

77/2014). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 

execuţie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2013 ( 

PLx 411/2014)- aviz comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2014 ( PLx 413/2014)- aviz comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

 

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

reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx 161/2014), dezbateri în vederea 

întocmirii raportului înlocuitor, în conformitate cu prevederile art. 137 

alin (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că Legea 

supusă reexaminării este iniţiată de Guvernul României şi are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

în vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României faţă 

de organismele financiare internaţionale privind modificarea legislaţiei 

existente pentru implementarea unei reforme cuprinzătoare a sistemului 

sanitar şi pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a acestui sistem, a 

creşterii eficienţei cheltuielilor din acest sector şi a îmbunătăţirii 

rezultatelor sale. 
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La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi,  să îşi menţină punctul de vedere exprimat în primul raport şi să 

propună plenului, în calitate de Cameră decizională, un raport înlocuitor 

de respingere a Cererii de reexaminare a Preşedintelui României şi, 

respectiv,  de adoptare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea  şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, în forma trimisă la 

promulgare. 

 

La  punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Plx 561/2009) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că în şedinţa 

din 5 noiembrie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, pentru a patra 

oară, retrimiterea propunerii legislative în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport. Propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea lit.a) a alin.(4) al art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a 

acorda persoanelor cu handicap o indemnizaţie lunară la nivelul 

cuantumului stabilit pentru pensia socială minimă garantată, indiferent de 

venituri. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 2 

noiembrie 2009, în calitate de primă Cameră sesizată. Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil, iar Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a avizat negativ iniţiativa legislativă. Consiliul 

Legislativ a dat un aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu majoritate de voturi (o abţinere), întocmirea unui raport 

preliminar suplimentar către Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu 

menţinerea soluţiei de respingere a propunerii legislative, prezentată în 

raportul comun suplimentar depus cu nr.4c-7/157 şi 4c-8/102 în data de 

28 august 2013. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în 

specialitate, medicină şi medicină dentară ( Plx 781/2010). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 

desfăşurarea studiilor postuniversitare în domeniile medicină şi medicină 

dentară, prin introducerea unor noi măsuri privind admiterea în 

rezidenţiat şi desfăşurarea examenului, în scopul îmbunătăţirii pregătirii 

profesionale a medicilor rezidenţi. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din date de 24 noiembrie 2010. Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat negativ iar Comisia pentru învăţământ,ştiinţă, tineret şi sport şi 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Dl. dep. Horia Cristian intervine şi precizează, în calitate de 

iniţiator, că prin această propunere se doreşte o modalitate transparentă de 

admitere în rezidenţiat, creşterea calităţii pregătirii profesionale şi este 

necesară o schimbare radicală a sistemului de formare profesională în 

specialitate.  

La solicitarea Ministerului Sănătăţii membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată ( Plx 77/2014). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

farmaciei nr. 266/2008 în sensul interzicerii distribuţiei cu amănuntul a 

medicamentelor în mediul online şi în afara unităţilor farmaceutice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în date de 18 februarie 2014. Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a dat un aviz favorabil, Comisia pentru industrii şi servicii a 

aviz nefavorabil. 

Dl. dep. Petru Movilă, intervine şi precizează, în calitate de 

iniţiator, că doreşte să depună o serie de amendamente la prezenta 

propunere şi solicită amânarea dezbaterilor. 

 Şi Ministerul Sănătăţii solicită amânarea dezbaterilor, astfel încât 

membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La  punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 

a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general al datoriei publice aferente anului 2013 ( PLx 411/2014)- 

aviz comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că, Contul 

general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 

anul 2013 au fost întocmite în conformitate cu prevederile art.56 şi art.57 

din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de 
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ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, respectiv al bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a conturilor 

privind execuţia de casă prezentate de trezoreria statului. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La  punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2014 ( PLx 413/2014)- aviz comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că prin acest 

act normativ se suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 

395,4 milioane lei.Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 165,9 

milioane lei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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