
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr.4c-8/ 187  / 26  septembrie  2013 
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de   

24.09.2013 între orele 14,00-18,00, în ziua de 25.09.2013 între orele 10,00 – 

16,00  şi în ziua de 26.09.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii ( PLx 

89/2013). 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea 

unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 

653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

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

dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii ( PLx 89/2013). 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

modificarea art.16 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a 

răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate 

cu HIV sau bolnave de SIDA, modificarea art.5 din Legea nr.263/2004 

privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

armonizării legislaţiei naţionale cu prevederile Directivei 2011/62/UE a 

Parlamentului European şi a consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a 

Directivei 2011/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la 

medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii 

medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare, în contextul 

îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al 

Uniuni europene. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 martie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi Comisia 

pentru industrii şi servicii au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul 

de lege, cu un amendament, care vizează modificarea alin.(11) al articolului 

93. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamente. 

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

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu amendamente, 

care vor face obiectul raportului preliminar ce va fi înaintat Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci. 
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La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea 

unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 653/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea contribuţiei 

trimestriale la care sunt obligaţi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele 

incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele 

cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază 

de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul 

spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale 

acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Senatul, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 noiembrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport preliminar 

de adoptare a proiectului de lege în forma emisă de Guvern. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dna 

dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru 

Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , dl.dep.Călin Potor, dna dep.Elena 

Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL),  dna 
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dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar 

al PD-L)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ), 

dl.dep.Tudor Ciuhodaru (Grup Parlamentar al PP-DD)  şi dl.dep.Vicenţiu 

Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , fiind absent dl.dep.Ştefan 

Burlacu (Grup Parlamentar al PP-DD)   . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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