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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 14  şi 16  iunie 2016 

 

 

În zilele de 14 şi 16  iunie 2016 , Comisia pentru sănătate şi familie   

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbatere pe tema „Managementul integrat al bolilor 

cardiovasculare”. 

2. Dezbateri, pe fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  (Plx 234/2016). 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a organizat, în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Management al 

Calităţii în Sănătate, dezbaterea cu tema ”Managementul integrat al 

bolilor cardiovasculare”. 

La acest eveniment au participat  doamna conf.univ.dr. Diana Păun 

- Administraţia Prezidenţială,  domnul preşedinte Vasile Cepoi - 

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate,  doamnele 

secretar de stat Corina Pop şi Claudia Mahu - Ministerul Sănătăţii, 

domnul preşedinte Radu Ţibichi - Casa Naţională de Asigurări de 



Sănătate,  precum şi personalitaţi din lumea medicală şi reprezentanţi ai 

asociaţiilor de pacienţi. 

 Evenimentul a avut tema ,,Managementul integrat al bolilor 

cardiovasculare”, în cadrul căruia  a fost analizată modalitatea potrivită 

de a dezvolta un sistem integrat de îngrijire a pacienţilor cu boli 

cardiovasculare, întrucât actualul sistem de management este fragmentat. 

Specialiştii sistemului de sănătate propun ca plata să fie alocată per 

pacient şi nu per serviciu medical de către CNAS, aşa cum este în prezent 

şi numai în situaţia în care rezultatul clinic este eficient. Astfel, reţeaua de 

medici este stimulată să menţină starea de sănătate a pacienţilor iar 

aceştia sunt interesaţi să respecte conduita terapeutică. 

 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (Plx 

234/2016). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.188 din Legea nr.95/2006, în sensul introducerii obligativităţii 

publicării în mediul on-line a facturilor de achiziţii publice, precum şi 

sancţionarea nerespectării acestei obligaţii. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 25 aprilie 

2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

iniţiativa legislativă.  

În cadrul discuţiilor, membrii comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 
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La lucrările comisiei au participat  17 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, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Călin Potor, 

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

Horia , dna dep.Elena Ramona Reuer , dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu , , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie , dna dep.Camelia Margareta 

Bogdănici , dl.dep. Bonis Istvan   , dl.dep.Petru Movilă , fiind absenţi  

dl.dep.Nicolae Bănicioiu  şi dl.dep.Iulian Dumitru Popescu . 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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