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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 24 – 26  noiembrie  2015 

 

 

În perioada 24 - 26 noiembrie 2015 Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Programului Naţional al 

Tubeculozei, Ministerului Sănătăţii, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pe 

tema combaterii tuberculozei.  

2. Dezbateri asupra rapoartelor de audit financiar întocmite de 

către Curtea de Conturi asupra Fondului Unic de Asigurări Sociale de 

Sănătate pentru anul 2014 la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - 

sesizare în comun Comisia pentru sănătate publică a Senatului , Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

buget, finanţe a Senatului. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului ( Plx 792/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare ( PLx 807/2015) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 



5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reproducerea umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 620/2015). 

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

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile 

omului şi demnitatea umană ( PLx 695/2010). 

8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut ( Plx 440/2015). 

 

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

audierea reprezentanţilor Unităţii de Asistenţă Tehnică şi Management, 

Programul Naţional de Prevenire , Supraveghere şi Control al 

Tubeculozei, privind situaţia tuberculozei  , precum şi a măsurilor 

necesare pentru limitarea răspândirii acestei maladii.  În cadrul discuţiilor 

care au avut loc s-a subliniat faptul că Ministerul Sănătăţii, prin 

intermediul Programului Naţional de Control al Tuberculozei, stabileşte 

regulile şi politicile în domeniul controlului tuberculozei şi realizează 

iniţiative majore cu privire la tuberculoză, dar în momentul de faţă nu 

deţine resurse suficiente pentru a asigura testare, diagnostic şi tratament 

universal pentru toate cazurile de tuberculoză multirezistentă. Deşi 

România a beneficiat de resurse de la Fondul Global de Luptă împotriva 

SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Uniunea Europeană şi alte granturi, cel 

mai recent fiind primit de la guvernul Norvegiei, aceste finanţări şi 

angajamente oferă doar o soluţie temporară şi externă pentru nevoile de 

resuse. Este necesar un angajament financiar mai amplu din partea 

Guvernului României pentru o rezolvare sustenabilă pe termen lung a 

nevoilor de resurse. Pentru a rezolva aceste lipsuri şi pentru planificarea 
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unor soluţii cu impact mare, România a dezvoltat Strategia Naţională 

pentru Controlul Tuberculozei 2015 – 2010. 

 

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

dezbateri asupra sintezei rapoartelor de audit financiar întocmite de către 

Curtea de Conturi asupra Fondului unic de asigurări sociale de sănătate 

pentru anul 2014 la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Din analiza efectuată a rezultat faptul că, în anul 2014, activitatea 

în domeniile auditate a fost complexă, fiind implementate o serie de 

măsuri care au contribuit la îmbunătăţirea activităţilor respective, precum 

şi la utilizarea mai eficientă a resurselor bugetare. Totuşi, mai sunt 

necesare o serie de îmbunătăţiri în sfera de activitate a entităţilor auditate, 

care să conducă inclusiv la încadrarea în limite rezonabile a nivelului de 

eroare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au luat act de conţinutul 

sintezei rapoartelor de audit financiar asupra Fondului unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru anul 2014 la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului ( Plx 792/2015). 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 2 noiembrie 

2015. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
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de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare ( PLx 807/2015) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

Prin acest act normativ bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu 

suma de 361,5 milioane lei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  propunerii legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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

cu unanimitate  de voturi  , continuarea dezbaterilor pentru săptămâna 

următoare. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

620/2015). 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 septembrie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, precum şi  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi au  avizat favorabil proiectul de lege. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra asupra proiectului de Lege pentru interzicerea 
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clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi 

demnitatea umană ( PLx 695/2010). 

Senatul , în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Comisia juridică a  avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia 

drepturilor omului  a avizat  favorabil cu amendamente. 

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

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor pentru săptămâna 

următoare. 

 

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

dezbateri, în fond , asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de fizioterapeut ( Plx 440/2015). 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 mai 2015. 

Comisia pentru învăţământ a avizat negativ, iar Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi, precum şi  Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

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

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor pentru săptămâna 

următoare. 

 

În ziua de 26 noiembrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 24 noiembrie 2015 au participat 

17 deputaţi după cum urmează : dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. 
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Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu,  

dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Iulian 

Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, 

dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu,  dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis Istvan   , 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie , dl.dep.Petru Movilă , fiind absenţi  

dl.dep.Nicolae Bănicioiu şi dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , iar în zilele 

de 25 şi 26 noiembrie 2015 au participat 16 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu,  dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dl.dep.Iulian Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, 

dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Cristian 

Horia , dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu , dna dep.Camelia 

Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis Istvan   , dl.dep.Vicenţiu Mircea 

Irimie , dl.dep.Petru Movilă , fiind absenţi  dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici, dna dep.Elena Ramona Uioreanu şi dl.dep.Nicolae Bănicioiu. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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