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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

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. Ţucmeanu Iulian – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

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

Sănătăţii; 

-  dna. Mihaela Iancu – director în cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- dna. Ana Maria Iliescu – consilier în cadrul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură 

continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă ( PLx 

381/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 



2. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative ( PLx 161/2014). 

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

modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 435/2014). 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind unele măsuri 

referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea 

asistenţei medicale în centrele de permanenţă ( PLx 381/2014) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare exonerarea de la plată a sumelor 

pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare pe care 

medicii de familie care au asigurat continuitatea asistenţei medicale în 

centrele de permanenţă în perioada ianuarie 2009 – mai 2011 trebuie să le 

restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de casele judeţene de 

asigurări de sănătate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate  de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente.  

Amendamentele sunt prezentate în raportul comisiilor. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx 161/2014), la solicitarea 

Preşedintelui României. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că Legea 

supusă reexaminării este iniţiată de Guvernul României şi are ca obiect de 
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reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

în vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României faţă 

de organismele financiare internaţionale privind modificarea legislaţiei 

existente pentru implementarea unei reforme cuprinzătoare a sistemului 

sanitar şi pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a acestui sistem, a 

creşterii eficienţei cheltuielilor din acest sector şi a îmbunătăţirii 

rezultatelor sale. 

Astfel, în cadrul discuţiilor s-a precizat că Legea privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost 

adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat şi a fost transmisă spre 

promulgare Preşedintelui României la data de 26 iunie 2014.  

Motivul invocat în  cererii de reexaminare priveşte modificarea 

alineatului (2) al articolului 375 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, astfel încât medicii nu mai pot fi asimilaţi în categoria 

funcţionarilor publici. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să respingă cererea de reexaminare formulată de 

Preşedintele României şi să  propună plenului Camerei Deputaţilor, 

adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.2/2014   pentru   modificarea   şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, în forma trimisă la promulgare. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 435/2014). 
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Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008, propunându-se prelungirea termenului privind 

menţinerea criteriului demografic impus la înfiinţarea farmaciilor, 

totodată sunt reglementate farmaciile din structura ministerelor cu reţea 

proprie  şi vânzarea şi eliberarea medicamentelor care se acordă fără 

prescripţie medicală prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 septembrie 

2014. 

Ministerul Sănătăţii şi dl.dep. Florin Buicu au înaintat o serie de 

amendamente. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente, care 

se regăsesc în raportul comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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