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La lucrările comisiei din zilele de 17, 18, 19 și 20 februarie 2020 

sunt prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai Comisiei. 

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului şi-au desfăşurat lucrările în 

ziua de 19 februarie 2020  având pe ordinea zi audierea, în vederea 

avizării, a domnului conf.univ.dr.Victor Sebastian Costache, candidat 

pentru funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, de către 

dl.dep.conf.dr.Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor.  

Pe parcursul audierii, domnul Victor Costache a răspuns la 

întrebarile privind reformarea sistemului de rezidențiat, taxa de clawback,  

transplantul pulmonar,  legea malpraxisului. Astfel,  în cele trei luni ale 

mandatului domnia sa s-a concentrat pe reforma sistemului sanitar, 

precum şi pe investiţii în infrastructură, construcţia a trei spitale regionale 

aflându-se „în linie dreaptă”. 

De asemenea, domnia sa a dat din nou asigurări că nu va exista o 

criză a vaccinului antigripal în sezonul 2020 – 2021 și a precizat că, la 

Ministerul Sănătăţii, a avut loc o întâlnire pentru a se stabili necesarul de 

doze de vaccin antigripal și a mai adăugat că în cadrul Programului 

Operaţional pentru Sănătate există un segment care va fi alocat medicinei 

stomatologice pentru copii, precum şi pentru non-asiguraţi. 

Referindu-se la sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate, domnul ministru a menţionat că a fost semnat un contract de 

modernizare a acestuia prin fonduri europene, urmând a fi crescută 

capacitatea de stocare, astfel încât să nu mai existe blocaje. 

În urma audierii, cele două comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, acordarea unui aviz negativ pentru domnul conf.univ.dr.Victor 

Sebastian Costache, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 
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În zilele de 17, 18 și 20 februarie 2020, Comisia pentru sănătate şi 

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

fiind distribuite membrilor comisiei materiale documentare asupra 

proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.Dr. Florin BUICU 


