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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din ziua  de 16 decembrie 2014 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua  de 16.12.2014, având următoarea ordine zi:                   

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului  Legii bugetului de stat pe 

anul 2015 (PLx 572/2014) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

 

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

familie, Comisia pentru muncă şi protecţie socială ale Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

Senatului au dezbătut  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 . 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi (25 de voturi pentru şi 10 voturi 

împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care, supuse 

votului, au fost respinse.  

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut, în comun 

cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului, proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2014, secţiunea sănătate. 



Unul dintre obiectivele fundamentale pe care şi le asumă şi 

promovează Guvernul României este continuarea reformei sectorului de 

sănătate prin implementarea Stategiei Naţionale de Sănătate 2014 – 2010. 

Acesta presupune o serie de reforme în sistemul public de asistenţă 

medicală, esenţiale pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, 

creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor de sănătate şi îmbunătăţirea 

accesului populaţiei la îngrijirile de sănătate. Politicile se vor reflecta în 

creşterea speranţei de viaţă, reducerea poverii îmbolnăvirilor, dizabilităţii 

şi a deceselor premature şi, implicit, în creşterea calităţii vieţii. 

Ministerul Sănătăţii şi-a propus următorul program de investiţii: 

- finalizarea obiectivelor de investiţii începute din anii precedenţi 

- reabilitarea infrastructurii unităţilor sanitare publice, prin lucrări de 

consolidare şi de reparaţii capitale 

- construirea de spitale universitare regionale de urgenţă şi spitale 

judeţene de urgenţă 

- dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală, echipamente 

medicale şi mijloace de transport sanitare specifice. 

În cursul dezbaterilor au fost examinate un număr de 61 de 

amendamente depuse de către deputaţi şi senatori. 

Supuse la vot, a fost admis cu unanimitate de voturi 1 amendament. 

În continuare s-a supus la vot proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2014, secţiunea sănătate fiind votat cu 20  voturi pentru , 5   voturi     

împotrivă  şi   1  abţinere , în forma înaintată de Guvern cu 

amendamentele care fac obiectul anexei. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 
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Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică, 

dl.dep.Nicolae Bănicioiu ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore 

Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu  ( Grup Parlamentar al PNL),  dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR )  , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup 

Parlamentar al PC) , fiind absenţi  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici, 

dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  şi dna dep.Elena Ramona Uioreanu         

( Grup Parlamentar al PNL). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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