
 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

  

 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr.4c-10 / 359/ 23 octombrie 2018 

 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 16 - 18 octombrie  2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 16  octombrie 2018 sunt prezenți 

16 deputați, iar în zilele 17 și 18 octombrie 2018 sunt prezenți 17 deputați 

din totalul de 18  membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerul 

Sănătății; 

-domnul Theodor Simion, consilier  în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- domnul  Laurențiu Dodocioiu, director în cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice; 

- doamna Ioana Panțuru, șef serviciu în cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice.  

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de 

execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi a 

contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017 

(PLx.497/2018)  - avizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2018 (PLx.499/2018) -  avizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx.487/2018). 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002  

(Plx.413/2018). 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 

a bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente anului 2017 (PLx.497/2018), 

sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează 

că proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 

a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Guvern. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2018 ( PLx 499/2018), sesizare în comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2018, în sensul majorării bugetului de stat la venituri cu suma 

de 948,4 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 8.704,9 milioane lei la 

credite de angajament şi cu suma de 2.816,4 milioane lei la credite 

bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 1.868,0 milioane lei.  

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se 

majorează la venituri cu suma de 1.200,4 milioane lei iar la cheltuieli cu 

suma de 557,5 milioane lei per sold, din care 3.600 milioane lei pentru 

plata drepturilor salariale ale personalului din unităţile sanitare, 

excedentul majorându-se cu suma de 642,9 milioane lei şi este aferent 

concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. Prin 

majorarea cheltuielilor bugetului FNUASS pe anul 2018 au fost asigurate 

fondurile necesare plăţii creşterilor salariale acordate personalului 

încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat 

unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu 

casele de asigurări de sănătate. 

Totodată, din bugetul de stat, creditele bugetare ale Ministerului 

Sănătăţii au fost suplimentate cu 333,6 milioane lei per sold, din care 

418,3 milioane lei pentru achiziţionarea de incubatoare şi alte 

echipamente medicale pentru mamă şi copil, pentru programe şi acţiuni 
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de sănătate, pentru achiziţie echipamente testare auditivă nou-născuţi, 140 

milioane lei pentru dotări cu aparatură medicală în cadrul proiectului 

„Reforma sectorului sanitar” derulat cu Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, 65,2 milioane lei pentru proiecte cu finanţare 

externă nerambursabilă; au fost reduse sumele identificate ca economii la 

alte naturi de cheltuieli 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

prezentată de Guvern. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (Plx.487/2018). 

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.22 

din Legea nr.153/2017, în sensul stabilirii ca beneficiari ai sporului de 

15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia 

de încadrare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal 

de lucru, a tuturor persoanelor cu handicap grav şi accentuat.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 24 septembrie 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea să avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Plx.413/2018).  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.504/2002, în sensul instituirii obligativităţii 

informării asupra numărului de telefon „Telverde destinat victimelor 

violenţei domestice”, în cadrul programelor de televiziune şi de 

radiodifuziune care abordează tema violenţei domestice.  

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


