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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi: 

- dl. ministru Nicolae Bănicioiu – Ministerul Sănătăţii; 

- dl. Dorel Săndesc – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dl. Vasile Ciurchea – preşedintele Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 



1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului  Legii bugetului de stat pe 

anul 2015 (PLx 572/2014) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

 

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

familie, Comisia pentru muncă şi protecţie socială ale Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului au dezbătut  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 – 

Anexa 2/20 - bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi (25 de voturi pentru şi 10 voturi 

împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În cursul dezbaterilor au fost discutate amendamentele depuse la 

comisii, care, supuse votului, au fost respinse.  

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut, în comun 

cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului, proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2014, secţiunea sănătate. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisie, arată că proiectul de 

buget prevede suma de 4.670 miliarde lei pentru Ministerul Sănătăţii şi 

suma de 22.902 miliarde lei pentru Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate (CNAS) şi acordă cuvântul domnului ministru Nicolae Băniciou 

pentru a face o scurtă prezentare a proiectului de buget alocat 

Ministerului Sănătăţii. 

Dl. ministru la sănătăţii Nicolae Bănicioiu face o succintă 

prezentare a obiectivelor care, în opinia sa, sunt realizări ale anului 2014: 

pachetul de asigurări de baza, bursele pentru rezidenţi în sumă de 670 lei, 

distribuirea cardul naţional de sănătate, dubla actualizare a listei de 
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medicamente compensate (au fost introduse 40 de molecule noi -„orfane” 

- adică cele care nu alternativă terapeutică) şi finalizarea lucrărilor la doua 

maternităţi din Bucureşti şi încă patru aproape de finalizare. Tot anul 

acesta, au fost redeschise 26 de spitale din cele 69 închise şi va continua 

şi în anul 2015. Au fost deblocate în sistemul sanitar 4.500 de posturi, 

2.500 fiind în unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii, restul 

aparţinând administraţiei locale.  

Referitor la bugetul pe anul 2015 propus pentru sănătate, dl. 

ministru Nicolae Bănicioiu informează că, acesta este de 4.670.095 mii 

lei, cu 137.444 mii lei faţă de execuţia bugetară din 2014; la capitolul 

investiţii, sunt prevăzuţi 737.968 mii lei, faţă de 496.230 mii lei în 2014. 

Totodată, bugetul programelor naţionale pe sănătate s-a majorat cu 

aproximativ  300%, de la 200.000 mii de lei în 2014 la 642.108 mii lei în 

2015. Din anul  2015 va fi reluat programul de fertilizare in vitro, oprit în 

2014, şi a mai subliniat domnia sa, că şi anul viitor vor continua 

programele aşa cum au fost propuse în acest an.  

Preşedintele CNAS Vasile Ciurchea menţionează că, la jumătate de 

an de la intrarea în vigoare a pachetului de baza, s-a ajuns la concluzia ca 

ar trebui făcute unele modificări. Din 2015, în medicina primara va fi 

introdus managementul de caz şi se va urmări să nu crească numărul de 

cazuri, ci să fie tratate mai bine.  Totodată, internările de o zi au crescut în 

2014 cu 5% faţă de 2013 şi se doreşte ca acestea să crească anul viitor la 

15%. Referitor la programele naţionale de sănătate, la ora actuală  nu mai 

există liste de aşteptare la programul de oncologie, conchide domnia sa. 

Totodată, preşedintele CNAS a făcut câteva precizări privind 

contractele cost-volum la medicamente, care vor permite tratarea a câtor 
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mai mulţi pacienţi, iar valoare taxei clawback  din acest sistem de 

contracte este de 25-50%.  

          Dl. ministru Nicolae Bănicioiu intervine şi mai menţionează, că atât 

Ministerul sănătăţii , cât şi CNAS, încheie anul 2014 fără arierate. 

 

În cursul dezbaterilor au fost examinate şi votate cele  61 de 

amendamente depuse de către deputaţi şi senatori la comisii. Supuse la 

vot, a fost admis, cu unanimitate de voturi,  un singur amendament, 

formulat de comisiile reunite de sănătate. Amendamentul prevede 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, la capitolul cercetare-

dezvoltare-inovare, cu suma de 12.000 mii lei. 

În continuare s-a supus la vot proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2014, secţiunea sănătate, care a fost votat cu 20  voturi pentru , 5   

voturi     împotrivă  şi   1  abţinere, în forma înaintată de Guvern, cu 

amendamentele prezentate în  anexă. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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