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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 26 – 29 august  2013  
 

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 de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind 

reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

103/2013 ) – sesizare în comun cu Comisia pentru industrii . 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii                



(PL-x 653/2011)- sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei 

sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 103/2013 ) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru industrii . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că 

proiectul de  lege are ca obiect de reglementare  transferul a 13 unităţi 

sanitare cu  paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea 

Ministrului Sănătăţii şi  desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 

Ministerului  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi 

preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de 

Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 

Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz. 

De  asemenea se preconizează modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 martie 2013. 

Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru industrii a înaintat un raport preliminar de adoptare 

cu amendamente propuse de Ministerul Transporturilor, care vizează 

includerea obiectivului principal al reglementării care a dispărut odată cu 

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1998 privind 
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organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din 

transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea 

Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei, prin art.17 al acestei ordonanţe de urgenţă, 

conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege, până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea 

unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x 653/2011) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că, în 

şedinţa din 14 februarie 2012, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea, la comisie, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, în vederea reexaminării şi 

depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea contribuţiei 

trimestriale la care sunt obligaţi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele 

incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele 

cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază 

de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul 

spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale 
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acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 noiembrie 

2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat în data de 28 mai 

2013 un raport preliminar de adoptare în forma prezentată de Guvern, 

conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege, până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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