
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr.28/ 113 /18  aprilie 2013 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  16 – 18 aprilie  2013 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi: 

- dl.dr.Doru Bădescu, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate; 

- dna.prof.dr.Ecaterina Ionescu, preşedintele Colegiului Medicilor 

Dentişti din România; 

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

Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

  

1. Audieri privind finanţarea sistemului de medicină dentară 

din România , evaluarea situaţiei existente şi perspective. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind 
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desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată 

( PLx 77/2013). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind 

reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru 

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

103/2013) - sesizare în comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

4. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind 

verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul 

Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia (PL-x 669/2011). 

5. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în 

domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de 

management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare(PL-x 

677/2011). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru 

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

sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu 

(Plx 157/2011). 

7. Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului 

subsidiarităţii, a propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 

98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 
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1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor. 

8. Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului 

subsidiarităţii, a propunerii modificate de Directivă a  Parlamentului 

European şi a Consiliului privind transparenţa măsurilor care reglementează 

preţurile medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în sfera de 

cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la audierea dl.dr.Doru Bădescu, preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate,  privind sistarea alocării de fonduri la nivel naţional 

pentru asigurarea asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de 

sănătate. 

Dl.dr.Doru Bădescu solicită cuvântul şi informează că, propunerea de 

buget pentru anul 2013, înaintată de către CNAS, a fost în sumă de 126 

milioane lei, alocată pentru asistenţa medicală stomatologică. Ministerul de 

Finanţe a aprobat suma de 30 milioane lei, deşi suma alocată pentru anul  

2012 a fost mai mare, respectiv de 57,9 milioane lei. În consecinţă, CNAS se 

află în imposibilitatea contractării serviciilor medicale stomatologice 

necesare pentru anul 2013. 

Conducerea CNAS a atenţionat Ministerul Sănătăţii prin intermediul a 

4 adrese, asupra situaţiei create prin subfinanţarea acestor activităţi. 

Ca răspuns la adresele înaintate de către Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate, Ministerul Sănătăţii a comunicat că,  la rectificarea bugetară se 

va  încearca revizuirea bugetului şi, ca atare, alocarea unor noi fonduri 

pentru programele din domeniul stomatologiei. Totodată, Ministerul 

Sănătăţii, a afirmat că, în cazul în care nu vor fi bani suficienţi la rectificarea 
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bugetară, începând cu anul 2014, acesta va demara,  un program de prevenţie 

în domeniul stomatologiei. 

Dna.prof.dr.Ecaterina Ionescu, preşedintele Colegiului Medicilor 

Dentişti din România solicită cuvântul şi se declară indignată de  măsura de 

sistare a alocării fondurilor pentru decontarea serviciilor de medicină dentară 

adoptată unilateral de Ministerul Sănătăţii, fără informarea publică a 

beneficiarilor serviciilor de asistenţă stomatologică şi a corpului profesional. 

Luând act de această măsură, Colegiul Medicilor Dentişti din România 

(CMDR), consideră că o astfel de atitudine promovată de Ministerul 

Sănătăţii, aduce prejudicii grave persoanelor asigurate care au dreptul la 

furnizare de servicii de medicină dentară prin pachetul de bază, fiind încălcat 

unul dintre principalele drepturi garantate prin Constituţia României, dreptul 

la ocrotirea sănătăţii publice. Totodată, CMDR  constată că această măsură a 

fost adoptată ignorându-se total patologia specifică existentă şi realitatea 

acesteia, ce situează România pe unul dintre ultimele locuri în cadrul 

Uniunii Europene, tratându-se cu superficialitate punctele de vedere 

comunicate de către corpul profesoral privind necesitatea alocării unui 

procent de cel puţin 2% din fondul destinat serviciilor medicale către 

medicina dentară în sistemul public al asigurărilor de sănătate, aceasta fiind 

una dintre puţinele măsuri cu adevărat importante care pot asigura 

îndeplinirea unui deziderat major al promovării politicilor de sănătate 

publică, respectiv acela de a răspunde cât de cât nevoii de asistenţă 

stomatologică existentă la nivelul întregii populaţii. De asemenea, domnia sa 

avertizează că implementarea acestei măsuri va determina imposibilitatea 

asigurării asistenţei stomatologice în sistemul public de asigurări de sănătate, 

limitând, chiar anulând adresabilitatea populaţiei la serviciile de medicină 

dentară, în special pentru copii şi categorii defavorizate, nemaifiind posibilă 

efectuarea de tratamente gratuite sau compensate, cu afectarea deosebită a 
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stări de sănătate orală a beneficiarilor care au dreptul la aceste servicii. 

Totodată, CMDR va întreprinde orice demersuri necesare pentru apărarea 

demnităţii profesiei, a medicilor dentişti şi a pacienţilor şi recomandă 

colegiilor teritoriale să adopte orice alte măsuri pe care la consideră necesare 

în acest sens.  

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi afirmă că luarea 

acestei decizii reprezintă o mare greşeală, deoarece nicio altă specialitate a 

medicinii româneşti nu a fost pusă într-o situaţie atât de dificilă şi că decizia 

reprezintă o desconsiderare a activităţii medicilor dentişti. Acest demers îi 

afectează foarte grav pe pacienţi, mai ales pe copiii ai căror părinţi nu au 

resurse financiare pentru a suporta costul unui serviciu în această 

specialitate. În România lucrează 16.000 de medici dentişti, însă numai 18 la 

sută dintre ei au contract de prestări servicii cu CNAS. Şi până în prezent 

fondurile alocate pentru cei 18 la sută au fost într-un cuantum modest: 

respectiv  între 800 şi 1.000 de lei/lună pentru un medic. În opinia domniei 

sale, nealocarea acestei sume pentru serviciile stomatologice reprezintă o 

greşeală inacceptabilă a factorilor de decizie. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi doreşte să cunoască care 

este sursa bugetară pe care CNAS a identificat-o, pentru rectificare. 

Dl.dr.Doru Bădescu intervine şi menţionează că CNAS nu a cerut o 

rectificare,   suma de 30 milioane lei fiind cea repartizată. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi afirmă că, preşedintele CNAS, în 

calitate de ordonator principal de credite avea obligaţia de a se prezenta în 

Parlament la dezbaterile pe tema bugetului pe anul 2013, pentru a susţine 

bugetul instituţiei. 

De asemenea, domnia sa doreşte să cunoască care este profilaxia care 

se aplică în momentul de faţă. 
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Dl.dr.Doru Bădescu informează că responsabilitatea domeniului 

profilaxiei aparţine exclusiv Ministerului Sănătăţii. Fără o modificare a 

legislaţiei, toată politica este arbitrară.  

Dl.dep.dr.Horia Cristian precizează că un buget aprobat de Parlament 

nu poate fi modificat de nici un ministru. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici solicită cuvântul şi menţionează că în 

România există puţine clinici de stomatologie infantilă şi că, la nivel de casă 

judeţeană, se puteau identifica fonduri pentru clinici specializate. 

Dl.dep.Constantin Rădulescu solicită cuvântul şi doreşte să ştie de ce 

Ministerul Sănătăţii nu are un punct de vedere asupra acestei situaţii. Este 

necesară luarea unei decizii imediate, pentru a putea explica oamenilor de ce 

s-a ajuns în această situaţie. 

Dl.dep.dr.Istvan Bonis solicită cuvântul şi subliniază că nu este 

normal ca o specialitate, oricare ar fi ea,  să fie exclusă  din medicină şi că  

programul de prevenţie, despre care se vorbeşte de multă vreme, nu va fi 

implementat nici în viitor. 

Dl.dr.Doru Bădescu solicită cuvântul şi menţionează că, la aceste 

audieri trebuia invitat şi domnul Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii, 

pentru a explica situaţia existentă. 

Dl.dep.Petre Movilă intervine şi subliniază că s-a creat o situaţie 

dificilă, iar această decizie a fost luată fără ca Ministerul Sănătăţii să 

comunice corect cu CNAS şi CMDR. Domnia sa adresează rugămintea către 

reprezentanţii CNAS şi Ministerului Sănătăţii ca, la următoarea şedinţă de 

comisie, să se prezinte cu o soluţie care să salveze această situaţie. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi menţionează că, 

bugetul CNAS pentru serviciile stomatologice s-a construit pe suma de 30 

milioane lei, estimarea preşedintelui CNAS fiind de 126 milioane lei. 

Domnia sa afirmă că de la 1 aprilie 2013 a intrat în vigoare o hotărâre de 
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guvern care legiferează serviciile medicale. De asemenea, domnia sa doreşte 

să ştie dacă vor fi eliminate din contractul cadru toate cabinetele 

stomatologice, pe motiv că nu există fonduri. Dacă la data de 1 mai 2013 nu 

vor fi reînnoite contractele cu cabinetele, CNAS poate fi chemată în instanţă. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că aceasta este 

o problemă pe care şi-o asumă atât CNAS cât şi Ministerul Sănătăţii. 

Domnia sa doreşte să menţioneze că, Ministerul Sănătăţii urmează să 

semneze un contract cu promotorii Campaniei „Zâmbeşte România”, în 

vederea unei susţineri reciproce în acest domeniu. De asemenea, domnia sa 

informează că întreaga sumă destinată medicinei dentare a fost utilizată în 

perioada 1 ianuarie-31 martie 2013, astfel încât, în lipsa unui buget, CNAS 

se află în imposibilitatea de a semna acte adiţionale.  

Dl.dr.Doru Bădescu solicită cuvântul şi informează că, se încearcă ca 

până la sfârşitul primului semestru să se găsească soluţii pentru a realoca 

fonduri prin redistribuire de la alte domenii medicale. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită cuvântul şi se declară 

nemulţumită de faptul că doar 4100 de medici dentişti au încheiat un 

contract cu CNAS, în timp ce asistenţa medicală primară este decontată în 

totalitate de către CNAS. Domnia sa doreşte să ştie din ce domeniu al 

medicinei propune CNAS să realoce bani pentru medicina dentară. 

Dl.dep.Florin Buicu intervine şi subliniază că există o lipsă de 

comunicare între CNAS, Ministerul Sănătăţii şi comisiile de specialitate ale 

Parlamentului. De asemenea, domnia sa solicită reprezentantului CNAS să 

nominalizeze un funcţionar care să ţină legătura cu comisiile de specialitate 

ale Parlamentului. 

Dna.prof.dr.Ecaterina Ionescu solicită cuvântul şi doreşte să 

sublinieze faptul că Parlamentul trebuie să aibă ultimul cuvânt în luarea unei 
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decizii. Domnia sa afirmă că la nivelul unei ţări din Uniunea Europeană, nu 

este normal ca cineva să îşi permită să lase copiii netrataţi. 

Dl.dr.Doru Bădescu informează că o realocare de fonduri nu este 

posibilă decât în baza unei analize riguroase. De asemenea, domnia sa 

precizează că motivele pentru care doar 4100 de medici dentişti au încheiat 

contracte cu CNAS sunt diverse, unul dintre aceste fiind că suma de 1050 lei 

nu le poate acoperi decât foarte puţine servicii. Totodată, domnia sa 

subliniază faptul că, semnarea contractului cadru intră în atribuţiile sale de 

manager. 

Referindu-se la propunerea dl.dep.Florin Buicu, de a responsabiliza o 

persoană pentru relaţia cu Parlamentul, dl.dr.Doru Bădescu consideră că este 

o sugestie corectă, pe care o va pune în aplicare. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului 

Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată ( PLx 77/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea Ministerului 

Sănătăţii ca unitate de achiziţii centralizată pentru sistemul sanitar, care 

încheie contracte de achiziţie publică sau acorduri-cadru, în numele şi pentru 

unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua ministerului şi a autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

Scopul unei asemenea măsuri îl reprezintă gestionarea eficientă a 

resurselor financiare alocate, achiziţionarea de produse şi servicii de calitate 

şi stabilirea unor variaţii mai mici de preţuri. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 martie 2013. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci , precum şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de 

lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că prin 

implementarea acestei măsuri se preconizează că vor fi realizate economii, 

ca urmare a faptului că pentru o cantitate mare de produse achiziţionate, 

preţul va fi mai mic decât dacă s-ar achiziţiona o cantitate mică de produse. 

Domnia sa informează că, la data de 4 martie 2013, Senatul a adoptat 

prezentul proiect de lege cu un amendament, potrivit căruia prevederile 

ordonanţei de urgenţă „se aplică şi achiziţiilor a căror sursă de finanţare este 

asigurată într-o proporţie de minimum 10% din fondurile Ministerului 

Sănătăţii”. 

Dl.dep.Constantin Rădulescu solicită cuvântul şi doreşte să ştie dacă 

Ministerul Sănătăţii va organiza licitaţii la nivel naţional. Domnia sa 

informează că se va abţine de la votul acestui proiect de lege, întrucât este 

foarte posibil să se producă anumite disfuncţionalităţi în sistem. 

De asemenea, dna.dep.dr.Camelia Bogdănici va vota împotriva 

acestui proiect de lege, întrucât, dacă pentru medicamente există acea listă 

de preţ maximală, la achiziţia materialelor sanitare vor interveni anumite 

probleme. De asemenea, în opinia domniei sale, va fi imposibil ca acest 

lucru să poată fi făcut la nivel naţional. De exemplu, spitalul Sf.Spiridon din 

Iaşi, nu are în dotare nici în momentul de faţă un aparat RMN. Lista de 

priorităţi va fi destul de dificil de întocmit la nivel naţional. 

Dna.dep.Zaharcu Neviser intervine şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii are capacitatea de a-şi asuma răspunderea a ceea ce va exista în 

spatele licitaţiilor. 
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Dl.dep.dr.Iulian Popescu solicită cuvântul şi doreşte să afle dacă mai 

există ţări în care este implementat acest model de organizare a licitaţiilor. Şi 

în opinia domniei sale, la achiziţionarea materialelor sanitare vor interveni 

diverse probleme. 

Dl.Răzvan Vulcănescu intervine şi afirmă că asemenea licitaţii au loc 

în Danemarca, Marea Britanie, Franţa. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi este de acord că 

organizarea unei licitaţii în vederea achiziţionării unei cantităţi mai mari de 

materiale sanitare şi medicamente, aduce economii, însă este nevoie de o 

licitaţie centralizată şi o analiză pe categorii de articole. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită cuvântul şi menţionează că, 

pentru echipamente medicale, licitaţia permite achiziţionarea la preţuri mult 

mai mici. În opinia domniei sale, spitalele judeţene trebuie să dispună de 

echipamente moderne. Totodată, domnia sa afirmă că, la achiziţionarea de 

medicamente, se poate manifesta fenomenul de monopol. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi precizează că, 

niciodată, în sistemul de sănătate nu s-au licitat echipamente medicale de 

performanţă. Aceste achiziţii au aparţinut Ministerului Sănătăţii. În opinia 

domniei sale, în spatele acestei iniţiative se află un interes personal, chiar o 

exagerare. Economiile se obţin prin reducerile costurilor din spitale. 

Dl.dep.Florin Buicu solicită cuvântul şi subliniază că prezenta 

ordonanţă de urgenţă a apărut ca o necesitate, pentru că este mai economic 

să achiziţionezi la volum decât la bucată. Este o ordonanţă care deja se 

aplică, problema este că nu se cunosc normele metodologice. 

Dl.Răzvan Vulcănescu intervine şi menţionează că normele 

metodologice de aplicare sunt publicate în Monitorul Oficial. 

Dl.dep.dr.Istvan Bonis intervine şi precizează că ordonanţa de 

urgenţă nu este binevenită în această formă. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei este de părere ca, 

după elaborarea normelor metodologice, se pot aduce modificări legii, dacă 

vor exista anumite probleme în aplicarea acesteia. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici intervine şi precizează că nimeni nu 

poate anticipa care vor fi consecinţele aplicării acestei legi.  

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

unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege, pentru 

a se acorda posibilitatea membrilor comisiei de a studia Lista tipurilor de 

achiziţii. 

 

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

dezbateri,  în fond, asupra proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare 

proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății ( PLx  103/2013) - sesizare în comun 

cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare transferul a 13 unităţi sanitare 

cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea 

Ministerului Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi 

preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de 

Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 

Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz. 

De  asemenea se preconizează modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 martie 2013. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială  au avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma emisă de Guvern. 

Dl.dep.dr.Iulian Popescu solicită cuvântul şi menţionează că, în cazul 

transferurilor spitalelor, vor interveni anumite disfuncţionalităţi, întrucât 

majoritatea acestora se confruntă cu probleme financiare. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca intervine şi consideră că acest proiect de 

lege este binevenit, şi domnia sa îl susţine. 

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

majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de lege în forma 

emisă de Guvern şi întocmirea unui raport preliminar, în acest sens, care va 

fi înaintat Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

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

reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul 

unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din 

subordinea acestuia (PL-x 669/2011). 

În şedinţa din 12 martie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor privind 

verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul 

Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia, cu scopul de a se permite 

controlul mixt alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi 

reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în 
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vederea eficientizării activităţii de control. În acest sens, activităţile specifice 

în domeniul financiar, în domeniul resurselor umane, al normării, organizării 

şi salarizării vor putea fi controlate şi vor exista modalităţi de îndrumare, 

remediere a eventualelor nereguli constatate, precum şi sancţionarea 

acestora, după caz. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 

noiembrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  , Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci , Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

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

unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege . 

 

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

reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării 

conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul 

Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare (PL-x 677/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că, în 

şedinţa din 12 martie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea 

la comisie a proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi depunerii 

unui nou raport. 

Prin soluţia normativă preconizată în cuprinsul acestui proiect de lege 

se asigură încadrarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare 

cu personal de specialitate, competent în domeniu conform cerinţelor de 

acreditare a organismelor notificate. 
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Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 

noiembrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi  Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma înaintată de Guvern. 

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

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Guvern. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea 

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

eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu (Plx 157/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

legislative vizând instituirea unor măsuri în vederea implementării cardului 

naţional de sănătate, creării cadrului legal pentru aprobarea programelor 

naţionale de sănătate prin hotărâri ale Guvernului, aprobarea normelor 

metodologice multianuale de aplicare a modelului contractului – cadru 

precum şi renunţarea la unele termene. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) 

teza a III-a din Constituţia României în data de 24 martie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat 

favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

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

unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege . 

 

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

examinarea , în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, a 

propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 

modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale 

Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că, 

principiul subsidiarităţii vizează toate instituţiile UE şi are o importanţă 

practică mai ales pentru Consiliu, Parlamentul European şi Comisia 

Europeană. Tratatul de la Lisabona consolidează rolul parlamentelor 

naţionale şi respectiv al Curţii Europene de Justiţie în controlul respectării 

principiului subsidiarităţii. 

Principiul subsidiarităţii prevede, pe de o parte, protejarea capacităţii 

de decizie şi de acţiune ale statelor membre ale UE şi, pe de altă parte, 

legitimează intervenţia Comunităţii în cazul în care obiectivele unei acţiuni 

nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre. Introducerea 

acestui principiu în tratatele europene vizează exercitarea competenţelor la 

un nivel cât mai apropiat de cetăţeni. 

Scopul propunerii de directivă este de a actualiza trimiterile şi 

terminologia din cele cinci directive pentru a le alinia la legislaţia UE 

aplicabilă în materie de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice. Acest 
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lucru nu implică modificarea domeniului de aplicare sau a nivelului de 

protecţie oferit de aceste directive. 

Obiectivul propunerii de Directivă este acela de protejare a 

lucrătorilor, a consumatorilor şi a mediului prin etichetare şi prin indicarea 

efectelor potenţial periculoase ale substanţelor chimice. 

Considerăm că propunerea de directivă este necesară în vederea 

asigurării eficacităţii dispoziţiilor existente în domeniu, iar principiul 

subsidiarităţii nu este încălcat, deoarece directiva nu extinde domeniul de 

competenţă al Uniunii, ci urmăreşte coerenţa şi securitatea juridică a 

actualului cadru de reglementare.  

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

constatare a respectării principiului subsidiarităţii în cazul propunerii de 

Directivă. 

 

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

examinarea , în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, a 

propunerii modificate de Directivă a  Parlamentului European şi a 

Consiliului privind transparenţa măsurilor care reglementează preţurile 

medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în sfera de cuprindere a 

sistemelor publice de asigurări de sănătate. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, 

Legislaţia Uniunii Europene prevede acordarea unei autorizaţii de 

introducere pe piaţă a medicamentelor de către autorităţile naţionale sau 

europene competente înainte ca un medicament să poată fi introdus pe piaţă. 

Normele în vigoare vizează protecţia sănătăţii publice prin asigurarea unei 

evaluări adecvate a calităţii, siguranţei şi eficacităţii medicamentelor înainte 

ca acestea să poată fi puse la dispoziţia pacienţilor din Uniunea Europeană. 

Acest cadru legislativ vizează, de asemenea, facilitarea comerţului cu 
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medicamente dintre statele membre, în conformitate cu principiul liberei 

circulaţii a mărfurilor. 

În acest cadru, fiecare stat membru poate să adopte măsuri de 

gestionare a consumului de medicamente, să reglementeze preţurile acestora 

sau să stabilească condiţiile de finanţare publică a acestora. 

Prezenta iniţiativă vizează adaptarea directivei la mediul farmaceutic 

actual, menţinând principiile sale fundamentale.  

Obiectivul general al propunerii este să clarifice obligaţiile 

procedurale care revin statelor membre şi să asigure eficacitatea directivei, 

atât în ceea ce priveşte evitarea întârzierilor la nivelul deciziilor privind 

stabilirea preţurilor şi rambursarea, cât şi prevenirea apariţiei unor obstacole 

în calea comercializării produselor farmaceutice. 

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

constatare a respectării principiului subsidiarităţii în cazul propunerii de 

Directivă. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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