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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 12 şi 14 aprilie  2016 

 

 

În zilele de 12 şi 14 aprilie 2016 Comisia pentru sănătate şi familie    

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Federaţiei Sindicale Hipocrat din 

România, la solicitarea acestora, privind rezolvarea unor probleme 

salariale din cadrul sistemului sanitar . 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii pentru completarea         

art. 140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Plx. 

124/2016). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Plx. 126/2016). 

 

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

audierea reprezentanţilor Federaţiei Sindicale Hipocrat din România 

privind rezolvarea unor probleme salariale din cadrul sistemului sanitar. 

La audieri au participat din partea Administraţiei Prezidenţiale – 

doamna  conf.dr. Diana Loreta Păun - consilier de stat, din partea  

Federaţiei Sindicale Hipocrat din România – dl.Cotojman Ion – 

preşedinte, dna. Spiridon Silvia – preşedinte executiv,  dl.Cârstoiu 



Eleodor – vicepreşedinte, dna. Horobet Lorica – vicepreşedinte, dna. 

Casapu Camelia, dna. Brătoi Eufrosina, dna. Lixandru Elena, dl.Tănase 

Bogdan, dna.Uzdriş Daniela şi din partea Federaţiei SANITAS –           

dl. Răzvan Gae - vicepreşedinte. 

La finalul audierilor, domnul deputat Florin Buicu, preşedintele 

comisiei, a prezentat, succint,  revendicările cadrelor medicale : 

- eliminarea diferenţelor salariale din domeniul sănătăţii, 

aplicarea Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice nr. 284/2010; 

- o finanţare a sistemului medical corectă prin alocarea unui 

procent mai mare din PIB; 

- proiectul de ordonanţă privind salarizarea existent la ora 

actuală nu este acceptat şi nici aplicabil; 

- elaborarea unei noi legi a sănătăţii, în cadrul căreia să fie 

înfiinţat statutul medicului; 

- decontarea în termeni reali a serviciilor medicale; 

- stoparea migraţiei cadrelor medicale; 

- transparenţă şi predictibilitate în cadrul sistemului medical. 

 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii pentru completarea  art. 140, alin.(2) din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Plx. 124/2016). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea negativă  a propunerii legislative, întrucât 

prezenta propunere legislativă a rămas fără obiect prin abrogarea Legii  

nr. 571/2003 la data de 1 ianuarie 2016, moment de la care au devenit 

aplicabile dispoziţiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.  
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La punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal (Plx. 126/2016). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

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.Cristian Horia , dl.dep.Grigore 

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

Gavrilescu , dl.dep.Iulian Dumitru Popescu , dna dep.Camelia Margareta 

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

dl.dep.Nicolae Bănicioiu şi dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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