
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 / 411 / 2 decembrie  2015 
 
 

PROCES VERBAL 

al  lucrărilor comisiei din perioada 24 – 26  noiembrie  2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi în ziua de 24 noiembrie, 17 

deputaţi, iar în zilele  de 25 şi 26 noiembrie, 16 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dna. Elena Dascălu, vicepreşedinte al Curţii de Conturi; 

- dl. Ioan Hurjui, consilier al Curţii de Conturi; 

- dna. Mirela Ionescu, director în cadrul Curţii de Conturi; 

- dl. Vasile Ciurchea, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate; 

- dl. Radu Ţibichi, director adjunct al Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate; 

- dna. Leana Stoea, director adjunct în cadrul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate; 

- dna. Liliana Mihai, director în cadrul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate; 

- dl. Victor Zota - preşedintele Autorităţii Naţională de Transplant. 



 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Programului Naţional al 

Tubeculozei, Ministerului Sănătăţii, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pe 

tema combaterii tuberculozei.  

2. Dezbateri asupra rapoartelor de audit financiar întocmite de 

către Curtea de Conturi asupra Fondului Unic de Asigurări Sociale de 

Sănătate pentru anul 2014 la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - 

sesizare în comun Comisia pentru sănătate publică a Senatului, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

buget, finanţe a Senatului. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului ( Plx 792/2015). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare ( PLx 807/2015) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reproducerea umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 620/2015). 

7. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile 

omului şi demnitatea umană ( PLx 695/2010). 

8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut ( Plx 440/2015). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

audierea reprezentanţilor Programului Naţional al Tubeculozei, 

Ministerului Sănătăţii, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pe tema 

combaterii tuberculozei. 

Din partea Unităţii de Asistenţă Tehnică şi Management al 

Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al 

Tuberculozei au participat doamna dr. Gilda Popescu, coordonator tehnic  

al Programului, domnul dr. Victor Spânu şi doamna dr. Mihaela Ştefan.  

 Doamna dr. Gilda Popescu a subliniat faptul că Ministerul 

Sănătăţii, prin intermediul Programului Naţional de Control al 

Tuberculozei, stabileşte regulile şi politicile în domeniul controlului 

tuberculozei şi realizează iniţiative majore cu privire la tuberculoză, dar 

în momentul de faţă nu deţine resurse suficiente pentru a asigura testare, 

diagnostic şi tratament universal pentru toate cazurile de tuberculoză 

multirezistentă. Deşi România a beneficiat de resurse de la Fondul Global 

de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Uniunea Europeană 

şi alte granturi, cel mai recent fiind primit de la guvernul Norvegiei, 

aceste finanţări şi angajamente oferă doar o soluţie temporară şi externă 

pentru nevoile de resuse. Este necesar un angajament financiar mai amplu 

din partea Guvernului României pentru o rezolvare sustenabilă pe termen 

lung a nevoilor de resurse. Pentru a rezolva aceste lipsuri şi pentru 

planificarea unor soluţii cu impact mare, România a dezvoltat Strategia 

Naţională pentru Controlul Tuberculozei 2015 – 2010. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri asupra Sintezei rapoartelor de audit financiar întocmite de către 

Curtea de Conturi asupra Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru anul 2014 la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

La lucrările Comisiei, participă din partea Curţii de Conturi, 

doamna vicepreşedinte Elena-Doina Dascălu, domnul consilier Ioan 
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Hurjui- şef departament şi doamna director Mirela Ionescu, iar din partea 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, domnul preşedinte Vasile 

Ciurchea, domnul director adjunct Radu Ţibichi, doamna director Leana 

Stoea şi doamna director Liliana Mihai. 

Doamna vicepreşedinte Elena-Doina Dascălu precizează că, acesta 

este primul an în care sunt prezentate Parlamentului României rapoarte 

separate de către Curtea de Conturi, urmare acţiunilor de audit financiar 

asupra conturilor de execuţie pentru anul 2014, pentru trei bugete speciale 

-pensii, sănătate şi şomaj,  

Domnul consilier Ioan Hurjui face precizarea că, în conformitate 

cu Programul propriu de control/audit al Curţii de Conturi pentru anul 

2015, au fost efectuate de către Departamentul V şi de către camerele de 

conturi teritoriale un număr de 21 de misiuni de audit financiar, la nivelul 

ordonatorului principal de credite care este Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate şi la 20 de case judeţene de asigurări de sănătate, ordonatori 

de credite din subordinea Casei Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Principalele constatări identificate se referă la:  

- calitatea gestiunii economico-financiare, şi anume: validarea şi 

decontarea nelegală a serviciilor de asistenţă spitalicească – internare de 

zi pentru persoane care figurau în aceeaşi perioadă în internare continuă 

în cadrul altor unităţi sanitare, validarea şi decontarea nelegală a unor 

servicii raportate de furnizorii de servicii medicale, precum şi a unor 

prescripţii de medicamente eliberate de către furnizorii de produse 

farmaceutice, pe numele unor persoane decedate, validarea şi decontarea 

nelegală a serviciilor medicale raportate de ambulatoriile de specialitate, 

medici de familie şi a unor prescripţii medicale emise pentru pacienţii 

internaţi în aceeaşi perioadă în spitale în regim de spitalizare continuă, 

validarea şi decontarea nelegală a unor prescripţii medicale cu 

compensare de 90% din preţul de referinţă a medicamentelor unor 

persoane care nu se încadrau în categoria ”pensionari cu venituri numai 
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din pensii de până la 700 lei/lună”, validarea şi decontarea nelegală a 

unor prescripţii medicale cu compensare de 100% din preţul de referinţă 

al medicamentelor, pentru asiguraţii veterani, în condiţiile în care aceste 

persoane nu deţineau această calitate conform prevederilor legale, 

validarea şi decontarea nelegală a unor servicii medicale în asistenţa 

medicală de specialitate din ambulatoriu, pentru specialităţile paraclinice 

la tarife peste nivelul prevăzut în actele normative în vigoare şi validarea 

şi decontarea nelegală  a unor prescripţii medicale emise de către alţi 

medici decât cei prevăzuţi în protocoalele terapeutice; 

-  modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării  veniturilor 

bugetului FNUASS, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege; 

- exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, 

precizează domnia sa. 

În continuare, domnul consilier Ioan Hurjui  face o scurtă 

prezentare a recomandărilor formulate pentru înlăturarea deficienţelor 

constatate, şi anume: monitorizarea şi controlul modului de aplicare de 

către casele judeţene de asigurări de sănătate a dispoziţiilor legale 

referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea  şi plata cheltuielilor cu 

bunuri şi servicii în cadrul contractelor încheiate de către acestea cu 

furnizorii de servicii medicale şi produse farmaceutice, clarificarea 

situaţiei veniturilor din drepturile constatate de încasat, efectuarea de 

punctaje a drepturilor   constatate de încasat din contribuţii la FNUASS 

înregistrate în evidenţa contabilă a CNAS cu cele raportate de către 

ANAF, evidenţierea şi urmărirea în vederea încasării, a sumelor 

decontate către unităţile sanitare şi recuperate de la acestea pe măsura 

recuperării de la persoanele vinovate, pentru pacienţii internaţi în urma 

unor accidente rutiere, agresiuni şi vătămare corporale şi reinventarirea 

activităţilor procedurabile şi actualizare procedurilor operaţionale în 

funcţie de activităţile specifice entităţii şi legislaţia aplicabilă. 
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Domnul deputat Horia Cristian intervine şi precizează că 

recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor medicale 

acordate de către spitale, victimelor accidentelor rutiere, este dificilă, 

întrucât, spitalele nu pot angaja avocaţi, decât cu avizul Ministerului 

Sănătăţii. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au luat act de conţinutul 

Sintezei rapoartelor de audit financiar asupra Fondului unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru anul 2014 la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului ( Plx 792/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, în vederea asigurării unei protecţii cât mai adecvate 

a mamei şi copilului, adoptarea unor dispoziţii legate de modalitatea 

concretă de realizare a monitorizării copiilor şi a familiilor aflate în 

situaţii de risc, precum şi adoptarea unor sancţiuni în cazul nerespectării 

unor astfel de dispoziţii. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 2 noiembrie 

2015. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  propunerii legislative. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 
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stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare ( PLx 807/2015) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prin acest act normativ bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 

361,5 milioane lei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  propunerii legislative. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reproducerea 

umană asistată medical ( PLx 462/2013) - sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic al reproducerii umane asistate medical, în vederea susţinerii 

cuplurilor cu probleme de fertilitate, precum şi a creşterii natalităţii. 

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

cu unanimitate  de voturi, continuarea dezbaterilor pentru săptămâna 

următoare. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

620/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(8) al 

art.385 din Legea nr.95/2006, în sensul eliminării discriminării dintre 

medicii de familie ce lucrează în mediul urban faţă de cei ce lucrează în 
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mediul rural referitor la posibilitatea continuării activităţii după 

împlinirea vârstei de pensionare. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 septembrie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, precum şi  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi au  avizat favorabil proiectul de lege. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra asupra proiectului de Lege pentru interzicerea 

clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi 

demnitatea umană ( PLx 695/2010). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  stabilirea cadrului juridic 

adecvat în vederea interzicerii clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care 

încalcă drepturile omului şi demnitatea umană, stabilirea faptelor ce 

constituie infracţiuni şi sancţiunile penale aplicabile în cazul săvârşirii 

acestor fapte. 

Potrivit Expunerii de motive necesitatea acestei reglementări este 

dată de respectarea drepturilor omului şi de corelarea cu legislaţia 

europeană în materie, în domeniul bioeticii, inclusiv prin acoperirea 

vidului de legislaţie în ceea ce priveşte interzicerea clonării atât în scop 

reproductiv, cât şi terapeutic. 

Senatul , în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Comisia juridică a  avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia 

drepturilor omului  a avizat  favorabil cu amendamente. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor pentru săptămâna 

următoare. 
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La punctul opt al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond , asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de fizioterapeut ( Plx 440/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 

exercitarea profesiei de fizioterapeut, intervenţiile legislative vizând 

stabilirea cadrului general de organizare şi exercitare a acestei profesii, în 

concordanţă cu legislaţia europeană în materie. 

Senatul a  respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 mai 2015. 

Comisia pentru învăţământ a avizat negativ, iar Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi, precum şi  Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor pentru săptămâna 

următoare. 

 

În ziua de 26 noiembrie 2015, Comisia pentru sănătate şi familie 

şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu individual, fiind 

distribuite membrilor comisiei materiale documentare suplimentare 

asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei din săptămâna 

următoare. 

PREŞEDINTE 

Conf.dr. FLORIN BUICU 
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