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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

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 sociale de sănătate 

şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 ( PLx 

203/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului.  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală ( PLx 233/2013). 

 



La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

publică a Senatului şi cei ai Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor au procedat la 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 sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011    

( PLx 203/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului.  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, Contul 

general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 

2011 au fost întocmite în conformitate cu prevederile art.56 şi art.57 din 

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii 

principali de credite ai bugetului de stat, respectiv al bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a conturilor privind execuţia 

de casă prezentate de trezoreria statului. 

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate a funcţionat în baza Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2011 a fost aprobat prin Legea nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 

2011, modificat prin actele normative de rectificare a bugetului de stat pe 

anul 2011. 

Veniturile încasate la Bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate în anul 2011 au fost în sumă de 17.820,9 milioane lei, iar 

cheltuielile efectuate în sumă de 17.820,9 milioane lei. 
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Consiliul Legislativ  a avizat favorabil prezentul proiect de act 

normativ, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, cele două comisii 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 pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală ( PLx 233/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unui nou Program 

naţional de dezvoltare locală în scopul implementării unor proiecte de 

importanţă naţională care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor 

lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă în mediul 

rural şi urban. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 iunie 2013, 

conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege şi înaintarea 

acestuia Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, care este sesizată în fond. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
RODICA NASSAR 
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