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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 12  – 14  noiembrie  2013  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de   

12.11.2013 între orele 14,00-18,00, în ziua de 13.11.2013 între orele 10,00 – 

16,00  şi în ziua de 14.11.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.1961 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 399/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2013 ( PLx 415/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

3. 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 2012 ( PLx 

413/2013) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

 

In deschiderea lucrărilor au fost audiate personalităţi din domeniul 

medicinei legale care au prezentat o serie de propuneri privind modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea 

activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.1961 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 399/2013). 

Actul normativ prevede că asistenţii medicali vor putea fi încadraţi cu 

menţinerea gradului principal şi a gradaţiei avute la data promovării, întrucât 

actualele reglementări referitoare la asistenţii medicali generalişti creează 

disfuncţionalităţi majore şi confuzii în momentul încadrării acestora. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 octombrie 

2013. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

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

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.1961 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii cu amendamente care vor face obiectul raportului. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au 
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procedat dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2013 ( PLx 415/2013) . 

Prin acest act normativ se suplimentează bugetul Ministerului 

Sănătăţii cu suma de 1.073,4 milioane lei. Din această sumă s-a asigurat 

suplimentar 90 milioane lei pentru continuarea proiectului de reabilitare a 

maternităţilor, finanţat din fonduri externe rambursabile şi s-au majorat 

transferurile de echilibrare alocate Bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate ale cărui cheltuieli s-au majorat cu 569 milioane 

lei pentru Programe de sănătate şi decontarea medicamentelor cu şi fără 

contibuţie personală. 

Pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 

935,6 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 

forma prezentată de Guvern. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au 

procedat 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 2012 ( PLx 

413/2013) . 
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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 2012 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. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 

forma prezentată de Guvern. 

 

La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi după cum urmează : 

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

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , dna dep.Elena 

Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Călin Potor ( Grup 

Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru 

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

Parlamentar al UDMR )  , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar 

al PC) , fiind absenţi dna dep.Neviser Zaharcu şi  dna dep. Camelia 

Khraibani ( Grup Parlamentar al PSD ). 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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