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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. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat:   

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

Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ( Plx 650/2013). 

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

modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 429/2014). 

3. Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului 

subsidiarităţii, a propunerii de Regulament al Parlamentului European şi 

al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.726/2004 de 

stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea 



medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii 

Europene pentru Medicamente  - COM (2014) 557. 

 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Plx 650/2013). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

sensul includerii în lista furnizorilor de servicii, pe lângă furnizorii de 

servicii medicale şi a furnizorilor de servicii psihologice, acordându-se 

astfel, dreptul psihologilor de a încheia contracte direct cu casele de 

asigurări de sănătate, în vederea decontării din fondurile de asigurări de 

sănătate a serviciilor acestora. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă deoarece prin 

adoptarea acestei iniţiative legislative s-ar crea o discriminare între 

categoriile de furnizori de servicii conexe actului medical. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) 

al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii       

(PLx 429/2014). 
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Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 232 alin.(1) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul 

actualizării odată la doi ani a listei de medicamente compensate şi 

gratuite de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 

septembrie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de Lege. 

Dl. subsecretar de stat Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi 

precizează că prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014, începând cu 

anul 2015 lista medicamentelor compensate şi gratuite se va actualiza cel 

puţin o dată pe an. Totodată, domnia sa solicită amânarea dezbaterilor 

până la apariţia variantei finale a propunerii de înlocuire a Directivei 

89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, prin care statele 

membre trebuie sa se asigure că perioada totală de timp acordată 

procedurii de includere a unui medicament în domeniul de aplicare a 

sistemului de asigurări de sănătate publică şi procedurii de aprobare a 

preţului să nu depăşească 180 de zile. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  amânarea  propunerii legislative până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

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

examinarea, în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, a 

propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr.726/2004 de stabilire a procedurilor 

comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz 

uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru 

Medicamente  - COM (2014) 557. 
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Regulamentul (CE) nr. 726/2004 dezvoltă şi îmbunătăţeşte 

procedurile europene de autorizare, supraveghere şi farmacovigilenţă 

pentru medicamentele de uz uman şi veterinar. Acest regulament prevede, 

de asemenea, baza juridică a Agenţiei Europene pentru Medicamente, 

instituită în 1993. 

Ca urmare a propunerii prin care se va abroga şi care va înlocui 

Directiva 2001/82/CE privind medicamentele de uz veterinar, 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 trebuie să fie modificat pentru a se ține 

cont de faptul că autorizarea centralizată a introducerii pe piață pentru 

medicamentele de uz veterinar este decuplată de cea pentru 

medicamentele de uz uman. Dispoziţiile privind acordarea şi menţinerea 

autorizaţiilor de introducere pe piaţă pentru medicamentele de uz 

veterinar sunt eliminate din Regulamentul (CE) nr. 726/2004. 

În acest sens, Comisia pentru sănătate va întocmi un proces verbal 

de constatare a respectării principiului subsidiarităţii . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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