
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                           Nr.4c-8 / 151 / 19   iunie  2014 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada   17 – 19 iunie 2014  

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

 La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi: 

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

Sănătăţii; 

- dna. Liliana Mihai, director  în cadrul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate; 

- dl. Victor Zota, coordonator Bucureşti – Agenţia Naţională de 

Transplant. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar (PLx 

460/2012). 



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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii ( PLx 653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sanitar (PLx 460/2012). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de  lege are ca obiect  de  reglementare modificarea şi  completarea unor 

acte normative în domeniul sanitar pornind de la necesitatea transpunerii 

în legislaţia naţională a normelor cuprinse în Directiva 2010/84/UE şi în 

Directiva 2010/53/UE, în scopul evitării angajării răspunderii statului 

român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru  neîndeplinirea 

obligaţiei de transpunere în termenele stabilite (21 iulie 2012, respectiv 

27 august 2012). 

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

proiectul de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

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. 

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

cu unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele, admise şi respinse, ce vor face obiectul raportului. 
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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.77/2011 privind stabilirea unei 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 

653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Dna dep. Rodica Nassar, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea contribuţiei 

trimestriale la care sunt obligaţi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe 

piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru 

medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi 

pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în 

tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile 

cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele 

utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, 

suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din 

bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 noiembrie 

2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma emisă de Guvern. 

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

solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, amânarea dezbaterilor, până la 

o şedinţă ulterioară.  

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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