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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 28 – 30  septembrie 2010 

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 28.09.2010 între orele 10,00 – 17,00, în ziua 

de 29.09.2010 între orele 14,00 – 18,00 şi în ziua de 30.09.2010 

între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine zi: 

1. Audieri privind clarificarea unor probleme 

deosebit de grave cu care se confruntă sistemul sanitar din 

România.  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2010  - secţiunea pentru 

sănătate ( PLx 485/2010). 

3. 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 
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de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2009 (PLx 483/2010).  

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor (Plx 470/2010) . 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

susţinerea creşterii natalităţii (Plx 474/2010). 

6. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului, au procedat la audieri privind 

clarificarea unor probleme deosebit de grave cu care se 

confruntă sistemul sanitar din România.  

Audierile care au avut loc s-au axat, în principal, pe 

următoarele probleme: 

- subfinanţarea cronică a sistemului sanitar în 

perspectiva descentralizării sistemului; 

- volumul mare de datorii acumulate de către spitale; 

- deficitul de personal medical (măsuri de deblocare a 

posturilor din sistem pentru acoperirea necesarului de personal 

medical în teritoriu); 

- introducerea sistemului de coplată şi perspectiva 

majorării preţurilor la medicamente; 

- o informare privind cauzele care au generat tragedia 

care a avut loc la Spitalul de obstetrică – ginecologie 
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„Prof.dr.Panait Sârbu” şi măsurile ce urmează a fi dispuse de 

către Ministerul Sănătăţii pentru ca astfel de situaţii deosebit de 

grave să nu se mai repete. 

 
La punctul doi al ordinii de zi , cele două comisii au 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2010 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2010  - secţiunea pentru 

sănătate ( PLx 485/2010) . 

În prezentul proiect de lege, se prevede suplimentarea 

bugetului Ministerului Sănătăţii cu suma de 2.960 milioane lei, 

reprezentând transferuri de le bugetul de stat către bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru 

acoperirea deficitului. Această suplimentare are la bază 

prevederile art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin care, în mod excepţional, pentru acoperirea 

deficitului bugetului Fondului şi după epuizarea fondului de 

rezervă, se completează cu sume alocate de la bugetul de stat. 

Tot în cadrul bugetului Ministerului Sănătăţii, la 

cap.66.01 „Sănătate”, la titlul 20 „Bunuri şi servicii” este 

cuprinsă şi suma de 14,4 milioane lei pentru finanţarea 

cheltuielilor ocazionate de producţia de vaccin gripal sezonier 

de către Institutul Cantacuzino şi suma de 2,4 milioane lei 

pentru achiziţia de echipamente şi utilaje necesare modernizării 
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liniilor de fabricaţie a vaccinului gripal şi BCG de către acelaşi 

institut. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, cele două comisii 

hotărăsc, cu 17 voturi pentru şi 8 abţineri, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2010  - secţiunea pentru sănătate ( PLx 485/2010). 

 

La punctul trei al ordinii de zi, cele două comisii 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 naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2009 (PLx 483/2010) . 

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.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 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.  

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate a funcţionat în 

baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor 

două comisii de specialitate hotărăsc, cu 18 voturi pentru şi 3 
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abţineri, avizarea favorabilă a 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 al datoriei 

publice aferente anului 2009 (PLx 483/2010). 

 
La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 

(Plx 470/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu modificări şi 

completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un nou alineat prin care se 

reglementează virarea unui procent din sumele provenite din 

amenzi, către Fondul naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 6 septembrie 2010. 

Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri legislative 

sub rezerva însuşirii observaţiilor de la pct.II., din punctul de 

vedere. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie hotărăşte, cu unanimitate de  voturi avizarea 



 6

favorabilă a propunerii legislative privind modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor (Plx 470/2010). 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru susţinerea 

creşterii natalităţii (Plx 474/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

susţinerea creşterii natalităţii, măsurile preconizate pentru 

realizarea acestui obiectiv fiind scutirea de impozit pe veniturile 

din salarii, scutirea  de la plata impozitului pentru o singură 

clădire şi un singur teren şi subvenţionarea dobânzii de la 

bugetul de stat pentru un singur credit ipotecar în valoare de 

maxim 50.000 de euro, facilităţi de care să beneficieze, fără 

discriminare, orice cetăţean român care este părintele natural al 

cel puţin 3 copii, pe toată durata în care îi are în îngrijire. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 6 septembrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

Cu 7 voturi pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere, Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât  avizarea favorabilă a 

propunerii legislative pentru susţinerea creşterii natalităţii (Plx 

474/2010). 
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La punctul şase al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La lucrările comisiei din zilele de 28.09.2010 şi 

30.09.2010 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 ( Independent), 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. Dobre Elena Cristina ( Grup 

Parlamentar al PD-L), iar în ziua de 29.09.2010 au participat 14 

deputaţi după cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup 

Parlamentar al PSD+PC), dl.dep.Călin Potor ( Independent), 

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

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

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

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

Dobre Elena Cristina ( Grup Parlamentar al PD-L), fiind absenţi 

dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), dl.dep. Tudor Ciuhodaru ( Independent),  

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

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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