
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 / 40 / 11   februarie 2015 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 10  februarie 2015 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Dumitru-Iulian 

Popescu , vicepreşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat:   

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

Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2014 privind prorogarea unor 

termene prevăzute în Ordonanţa 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 550/2014) 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele 

medicale (Plx 522/2014). 



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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 425/2014) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.4/2014 privind prorogarea unor termene 

prevăzute în Ordonanţa 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 550/2014). 

Domnul Dumitru-Iulian Popescu, vicepreşedintele comisiei, 

precizează că proiectul de Lege reglementează cadrul legal pentru 

prorogarea termenului de aplicare a transferului implementării şi 

finanţării programelor naţionale de sănătate publică în responsabilitatea 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de 1 august 2014 la data de 1 

ianuarie 2015, deoarece în prezent, procesul descentralizării serviciilor de 

sănătate nu a fost finalizat, fapt care nu permite asigurarea resurselor 

umane la nivelul structurilor administrative din subordinea Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate necesare pentru preluarea 

implementării, coordonării, monitorizării şi evaluării programelor 

naţionale de sănătate publică. Iniţiativa legislativă a fost adoptată de 

Senat în şedinţa din 3 decembrie 2014. Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a avizat favorabil proiectul de Lege. 

Dl. Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi precizează că 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de Lege în forma adoptată de Senat. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată 

de Senat. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale (Plx 

522/2014). 

Domnul Dumitru-Iulian Popescu, vicepreşedintele comisiei, 

precizează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale , în sensul 

ca Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale  să acorde vize firmelor care 

comercializează aparatură medicală, precum şi aparaturii medicale pe 

care firmele acreditate urmează să o comercializeze, avizele acordate 

urmând a certifica performanţa, siguranţa şi funcţionarea corespunzătoare 

a aparaturii medicale în unităţile sanitare.Iniţiativa legislativă a fost 

respinsă de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2014.Consiliul Legislativ şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Dl. Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi menţionează că, 

întrucât Legea nr. Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale a 

fost abrogată prin art. X din Ordonanţa de urgenţă  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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2014, 

Ministerul Sănătăţii  nu susţine prezenta propunere. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative, deoarece aceasta 

a rămas fără obiect. 
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La  punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

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

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

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii ( PLx 425/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

Domnul Dumitru-Iulian Popescu, vicepreşedintele comisiei, 

precizează că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

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

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii, în vederea aplicării unei noi formule de calcul a contribuţiei 

trimestriale datorată de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor, măsura având ca efect eliminarea unei sarcini fiscale 

disproporţionate şi inechitabile în raport cu consumul real al 

medicamentelor generice. Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în 

şedinţa din 9 septembrie 2014.Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi 

a avizat favorabil proiectul de Lege. 

Dl. Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi solicită comisiei 

amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative, deoarece există în 

dezbaterea  Senatului proiectul de lege pentru aprobarea  Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului  nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri 

financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte 

normative, care instituie o serie de noi prevederi privind reglementarea 

taxei de clawback. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea, pentru două săptămâni dezbaterilor 

asupra propunerii legislative,. 
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La finalul discuţiilor, Comisia pentru sănătate şi familie a stabilit să 

se constituie un grup de lucru privind taxa de clawback, format din 3 

raportori, şi anume, dl. dep. Horia Cristian,dna. dep. Sonia Drăghici şi dl. 

dep. Grigore Crăciunescu. Acest grup de lucru se va întâlni cu 

reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice şi Asociaţia 

Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente, în ziua de marţi 

17 februarie 2015, orele 12,00. 

De asemenea, comisia a hotărât să invite, marţi 24 februarie 2015, 

orele 12,00, conducerea Institutului Naţional de Hematologie 

Transfuzională, pentru a dezbate raportul de activitate pe anul 2014 al 

acestei instituţii. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

DR. DUMITRU-IULIAN POPESCU 
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