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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 17 şi 19   februarie 2015 

 

 

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

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat:   

- dl. Răzvan Vulcănescu – 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 

compleetarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

566/2014). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor 

măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 

15/2015). 



3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx 18/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx 20/2015). 

 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul vicepreşedinte Dumitru Iulian 

Popescu informează pe cei prezenţi de acordul liderilor grupurilor 

parlamentare privind noua componenţă a biroului Comisiei pentru 

sănătate şi familie. Conform acordului prezentat, domnul deputat Buicu 

Corneliu-Florin ( Grup Parlamentar al PSD ) va îndeplini funcţia de 

preşedinte.  

 Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat cu unanimitate de 

voturi această nouă componenţă a biroului comisiei.  

 

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

dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 566/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.218 

alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu o 

nouă literă, lit.d2 , astfel încât asiguratul să beneficieze de medicamente în 

condiţiile legii şi al contractului-cadru, indiferent de judeţul de care 

aparţine casa de asigurări de sănătate cu care pacientul sau medicul care îi 

eliberează reţeta are contract. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat 

în şedinţa din 3 decembrie 2014.Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi  a avizat negativ propunerea legislativă. 
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Dl Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi precizează că, 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea prezentei propuneri legislative 

deoarece prevederile referitoare la condiţia ca medicul care a eliberat 

prescripţia medicală să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de 

asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de 

medicamente, nu încalcă drepturile asiguraţilor, ci dau posibilitatea 

caselor de asigurări de sănătate de a verifica atent, în vederea decontării, 

acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri 

financiare şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 15/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

financiare şi modificarea unor acte normative, în scopul evitării unor 

blocaje financiare la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 februarie 2015. 

Dl Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi precizează că, prin 

prezentul proiect de Lege se propune modificarea art. 93 alin. (4) din 

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, întrucât aceasta modificare vizează cele mai mari 

urgenţe medicale – cazurile critice, internate în toate spitalele din 

România şi nu doar în spitalele regionale de urgenţă şi spitalele judeţene 

de urgenţă de grad II, astfel cum prevede legislaţia în vigoare la acest 

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

cu majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative ( PLx 18/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei sociale. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în 

şedinţa din 5 februarie 2015. 

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

cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea şi completarea 

unor acte normative ( PLx 20/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect modificarea şi completarea unor acte 

normative, din perspectiva consolidării acestor reglementări în raport de 

noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii Europene. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 februarie 2015. 

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

cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

 

PREŞEDINTE 

FLORIN BUICU 
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