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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din  perioada 13-15 aprilie 2010   

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 13.04.2010 între orele 15,00 - 19,00, în ziua 

de  14.04.2010 între orele 14,00-19,00 şi în ziua de 15.04.2010 

între orele 9,00-12,00, având următoarea ordine de zi: 

1. 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 naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2008 ( PL-x 112/2010), sesizare 

în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

2. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

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

domeniul sănătăţii ( Pl-x 482/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia a 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 naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 

aferente anului 2008 (PL-x 112/2010), cu care este sesizată în 

comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi 

contul de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate au fost întocmite în structura 

bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin Legea 

nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 şi au ca anexe 

conturile anuale de execuţie ale bugetelor ordonatorilor 

principali de credite ai bugetului de stat, respectiv al bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil, cu 17 

voturi pentru şi 1 abţinere, proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 

aferente anului 2008 (PL-x 112/2010). 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

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

sănătăţii ( Pl-x 482/2009). 
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 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. 

În cursul dezbaterilor au fost aprobate o serie de 

amendamente de formă şi de fond care vizează modificarea 

articolului unic, a părţii dispozitive a pct.1, a alin.(12) al art.211, 

a părţii dispozitive a pct.2, a lit.b) a alin.(2) al art.218, a părţii 

dispozitive a pct.3 şi introducerea unui nou articol, ca art.II. 

În finalul acestor dezbateri, comisia a adoptat, cu 

unanimitate de voturi, propunerea legislativă pentru modificarea 

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

sănătăţii (Pl-x 482/2009), cu amendamentele care vor face 

obiectul raportului. 

 

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

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. 

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L)  . 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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