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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 

17 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. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru 

persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie ( Plx 300/2013). 

2. Diverse. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind eliberarea gratuită 

a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub 

salariul minim pe economie ( Plx 300/2013). 

 

 



 

 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, informează că, prin 

iniţiativa legislativă se propune, în principal, ca persoanele asigurate în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, care realizează venituri sub  

venitul salarial minim pe economie să beneficieze, pe baza prescripţiei 

medicale eliberate de medicii de familie şi de către medicii specialişti, de 

compensarea în procent de 100 % pentru medicamentele al căror preţ de 

referinţă nu depăşeşte 10 lei/ambalaj. 

Propunerea legislativă  a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

septembrie 2013. 

Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, precum  şi Comisia pentru buget , 

finanţe şi bănci au avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, 

conchide domnia sa. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi subliniază 

faptul că iniţiativa este una de bun augur, întrucât se referă la situaţia 

persoanelor cu venituri mici, însă este nevoie de o altă reformulare. 

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

cu majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative, şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, dl.dep.dr.Florin Buicu solicită 

Ministerului Sănătăţii o informare suplimentară faţă de ce se află afişat pe 

site, prin care să prezinte care este strategia acestuia vis-a vis de pachetul 

de bază. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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