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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 3 şi 4 iunie  2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 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 proiectului de Lege pentru modificarea 

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

sănătăţii ( PLx 429/2014).   

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

(Plx 343/2015).  

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

(Plx 567/2014).   
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  2/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative precum şi alte măsuri (PLx 404/2015). 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind 

protecţia maternităţii la locurile de muncă ( PLx 396/2015). 

 

 

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

dezbateri generale asupra  proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) 

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

(PLx 429/2014).   

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (1) 

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

sănătăţii, în scopul actualizării o dată la 2 ani a listei de medicamente 

gratuite sau compensate, 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, iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ prezenta iniţiativă 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine prezenta iniţiativă legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc,  cu 

majoritate  de voturi, respingerea prezentului proiect de Lege. 
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La al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 343/2015).    

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 54 

alin (7) şi art.  232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, în scopul actualizării o dată la 6 luni a listei de 

medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie 

personală. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 31 martie 

2015.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine prezenta propunere legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc,  cu 

majoritate  de voturi, respingerea prezentei propuneri legislative. 

 

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

dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 567/2014).   

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul asigurării gratuite 

a serviciilor stomatologice pentru tinerii cu vârsta de până la 18 ani. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 3 

decembrie 2014. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

negativ. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine prezenta iniţiativă legislativă 

deoarece aspectele propuse sunt deja reglementate de legislaţia în vigoare. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  hotărăsc,  cu 

majoritate  de voturi, respingerea prezentei propuneri legislative. 

 

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. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative precum şi alte măsuri (PLx 404/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului  nr. 77/2011, în sensul că, prin prezentul act normativ 

sunt identificate alte surse de finanţare a bugetului Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate, pentru încheierea contractelor cost-

volum/cost-volum-rezultat şi anume: sume suplimentare alocate în bugetul 

FNUASS potrivit legii sau sume rezultate ca urmare a schimbării 

modelelor terapeutice de tratare  a asiguraţilor. Astfel, în condiţiile în care 

în Lista de medicamente sunt introduse condiţionat medicamente inovative 

pentru care este necesară încheierea contractelor cost-volum/ cost-volum-

rezultat, sumele utilizate în prezent pentru tratarea acestor pacienţi cu 

vechile terapii vor fi utilizate în cadrul acestor contracte pentru tratarea 

pacienţilor cu noile medicamente. 

Proiectul de Lege  a fost adoptat tacit  de Senat în şedinţa din 11 mai 

2015. 

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

majoritate  de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 

comună împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială  având pe 

ordinea de zi reexaminarea în vederea întocmirii unui nou raport a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile 

de muncă ( PLx 396/2015). 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind 

protecţia maternităţii la locurile de muncă a fost retrimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa  

nr.PLx 396/2015 din 3 iunie 2015, în vederea reexaminării şi întocmirii 

unui nou raport. 

În urma reluării dezbaterilor , în conformitate cu prevederile art.61 şi 

art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii celor două comisii 

au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu un 

amendament, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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