
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                              Nr.4c-8 /236 / 10 iunie  2015 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 3 şi 4 iunie 2015 

 

În zilele de 3 şi 4 iunie 2015 Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a 

desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

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

alin. (1) al art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 429/2014).   

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii       

(Plx 343/2015).  

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

(Plx 567/2014).   

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative precum şi alte măsuri (PLx 404/2015). 

5. Recomandarea  de Recomandare a Consiliului privind Programul 

naţional de reformă al României pentru 2015 şi care include un aviz al 

Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2015 

COM (2015)272. 
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6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind 

protecţia maternităţii la locurile de muncă ( PLx 396/2015). 

 

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

dezbateri , în fond, asupra  proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) 

al art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii        

(PLx 429/2014).   

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 

septembrie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ prezenta iniţiativă 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine prezenta iniţiativă legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât,  cu 

majoritate  de voturi, respingerea proiectului de Lege. 

 

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

dezbateri , în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 343/2015).    

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 31 martie 

2015.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine prezenta propunere legislativă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  au hotărât,  cu 

majoritate  de voturi, respingerea prezentei propuneri legislative. 
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La  punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 567/2014).   

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 3 

decembrie 2014. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

negativ. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine prezenta iniţiativă legislativă 

deoarece aspectele propuse sunt deja reglementate de legislaţia în vigoare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei  au hotărât,  cu 

majoritate  de voturi, respingerea prezentei propuneri legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative precum şi alte măsuri (PLx 404/2015). 

Proiectul de Lege  a fost adoptat tacit  de Senat în şedinţa din 11 mai 

2015. 

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

cu majoritate  de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La  punctul cinci al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie 

a fost sesizată, în temeiul art.2 lit.a), art.17 şi art.32 din HCD nr.11/2011, 

cu Recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul 

naţional de reformă al României pentru 2015 şi care include un aviz al 

Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2015 

COM (2015)272, în vederea examinării fondului. 
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Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020, care stabileşte cadrul de 

referinţă strategic pentru reforma setorului de sănătate trebuie, de urgenţă, 

pusă în aplicare, astfel încât primele rezultate să apară până la finele anului 

2015. În acest scop, Ministerul Sănătăţii împreună cu Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate au identificat o serie de măsuri în vederea 

îmbunătăţirii sistemului de finanţare din domeniul sănătăţii. 

Obiectivul prezentei Recomandării vizează, în principal, continuarea 

Strategiei Naţionale de sănătate 2014-2020 cu scopul de a elimina unele 

disfuncţionalităţi precum cele legate de gradul redus de accesabilitate al 

pacienţilor la serviciile medicale moderne şi de calitate, nivelul de 

finanţare încă scăzut şi de alocare ineficientă a resurselor. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate şi familie este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor. 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au hotărât, în 

unanimitate, în temeiul art.38 din HCD nr.11/2011, întocmirea unui proiect 

de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene. 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 

comună împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială  având pe 

ordinea de zi reexaminarea în vederea întocmirii unui nou raport a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile 

de muncă ( PLx 396/2015). 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind 
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protecţia maternităţii la locurile de muncă a fost retrimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa  

nr.PLx 396/2015 din 3 iunie 2015, în vederea reexaminării şi întocmirii 

unui nou raport. 

În urma reluării dezbaterilor , în conformitate cu prevederile art.61 şi 

art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii celor două comisii 

au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu un 

amendament, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă. 

 

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.Iulian Dumitru 

Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Grigore 

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

dl.dep.Petru Movilă   , dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep. 

Bonis Istvan   , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie   , fiind absenţi    

dl.dep.Nicolae Bănicioiu şi dna dep.Elena Ramona Uioreanu . 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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