
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
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SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din ziua de 18 iunie 2008 
 

 

 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 18 iunie 2008, între orele 14,00-18,30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma sanitară, art. 218, 

alin. (2) (Pl-x 843/2007). 

2. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 pentru 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar              

(PL-x 201/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi 

sponsorizarea pentru produsele din tutun (PL-x 233/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului               

(Pl-x 332/2008). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea  Legii nr. 489/2006 privind libertatea 

religioasă şi regimul general al cultelor (Pl-x 335/2008). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea în vederea creşterii 

copilului  (Pl-x 254/2008). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea în vederea creşterii 

copilului  (Pl-x 255/2008). 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea în vederea creşterii 

copilului  (Pl-x 283/2008). 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
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44/2006 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea în 

vederea creşterii copilului a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de 

stat copii (Pl-x 285/2008). 

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru 

schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile  şi 

pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice  a 

acestora (PL-x 289/2008). 

11. Diverse. 

12. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supunând la vot 

ordinea de zi care a fost adoptată în unanimitate. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma sanitară, art. 

218, alin. (2) (Pl-x 843/2007), respinsă de către Senat în şedinţa 

din 27 noiembrie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 
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 Această propunere legislativă are ca obiect de 

reglementare completarea art. 218 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, 

cu o nouă  literă, lit. d1), astfel încât asiguraţii să „beneficieze de 

rambursarea tuturor  cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării 

cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice 

la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile 

impuse de Contractul-cadru”. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

să propună plenului Camera Deputaţilor adoptarea propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 

sanitară, art. 218, alin. (2) (Pl-x 843/2007) cu amendamentele de 

tehnică legislativă care vor face obiectul raportului. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 

pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar              

(PL-x 201/2008), adoptat de către Senat în şedinţa din 9 aprilie 

2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum  a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, în anul 2007, bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, aprobat prin Legea  bugetului de stat pe anul 
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2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a 

avut  aprobate fonduri prin transferuri de la Ministerul Sănătăţii 

Publice, din subvenţii de la bugetul de stat şi din subvenţii primite 

din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice pentru 

finanţarea unor acţiuni. 

În limita acestor sume aprobate la cheltuieli s-au încheiat 

contracte cu furnizorii de servicii medicale  în baza cărora au fost 

acordate servicii medicale şi medicamente pentru bolnavii incluşi 

în Programul naţional pentru tratamentul bolnavilor cu afecţiuni 

oncologice şi au fost achitate datoriile farmaciilor aferente anilor 

2005-2006, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.30/2007 pentru 

reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 

8/2008, şi datoriile spitalelor. Având în vedere nivelul ridicat al 

datoriilor precum şi vechimea acestora, neefectuarea plăţilor ar fi 

determinat sistarea aprovizionării curente cu medicamente, 

materiale sanitare şi alte bunuri, care ar fi avut ca şi consecinţă 

directă imposibilitatea de a acorda asistenţa medicală necesară 

asiguraţilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

În luna decembrie 2007 din suma solicitată din subvenţii de 

la bugetul de stat de 161,8 milioane lei a fost transferată în contul 

fondului o sumă parţială din cauza limitării deschiderilor de credite 

ale Ministerului Sănătăţii Publice, creându-se astfel situaţia în care 

la finele anului s-a constatat că au fost efectuate plăţi din fond în 
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sumă de 104,7 milioane lei fără alimentarea contului de la bugetul 

de stat. 

De asemenea, în luna decembrie datorită aceloraşi cauze, 

contravaloarea unor vaccinuri achiziţionate în baza contractelor 

încheiate cu furnizorii adjudecaţi la licitaţiile naţionale organizate 

de Ministerul Sănătăţii Publice a fost decontată din venituri proprii. 

Totodată, la finele anului 2007, au rămas neachitate de către 

furnizori, la nivelul Ministerului Sănătăţii Publice şi al unităţilor 

sanitare din reţea, sume aferente programelor naţionale de sănătate, 

reparaţiilor capitale, investiţiilor şi dotărilor la spitale. 

Actul normativ supus discuţiei reglementează regimul 

plăţilor efectuate din fond, respectiv din veniturile proprii ale 

Ministerului Sănătăţii Publice în anul 2007, a căror sursă de 

finanţare era bugetul de stat şi a posibilităţii ca Ministerul Sănătăţii 

Publice să efectueze virări de credite după aprobarea prezentei 

ordonanţe de urgenţă în scopul efectuării  din bugetul aprobat pe 

anul 2008 a plăţilor pentru cheltuielile angajate, lichidate şi 

ordonanţate în anul 2007. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să propună plenului  Camerei 

Deputaţilor  adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2008 pentru 
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reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar              

(PL-x 201/2008) în forma înaintată de către Guvern. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea 

şi sponsorizarea pentru produsele din tutun (PL-x 233/2008) 

adoptat de către Senat  în şedinţa din aprilie 2008, Camera 

Deputaţilor fiind Camera Decizională. 

Prezenta ordonanţă  are ca obiect de reglementare  

modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea 

şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, în scopul facilitării 

aplicării prevederilor acestui act normativ şi al adoptării unor 

măsuri care să conducă la diminuarea consumului de tutun în 

rândul copiilor şi al adolescenţilor. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să avizeze 

favorabil proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din 

tutun (PL-x 233/2008), în forma adoptată de către Senat. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului (Pl-x 332/2008) respinsă de către Senat în 

şedinţa din 6 mai 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, în 

sensul ca perioada concediului pentru creşterea copilului să 

constituie vechime în muncă şi în serviciu, în perioada cuprinsă 

între adoptarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii 

şi alte drepturi  de asigurări sociale până la adoptarea Legii          

nr. 7/2007. 

Soluţia legislativă  preconizată are în vedere acordarea 

aceloraşi drepturi tuturor persoanelor care beneficiază sau au 

beneficiat de concediu  pentru creşterea copilului, indiferent în ce 

perioadă. 

Având în vedere faptul că prin această propunere legislativă 

se propune  aplicarea retroactivă a prevederilor legale şi 

recunoaşterea ca fiind vechime în muncă şi în serviciu pentru orice 
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persoană  care a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru 

creşterea  copilului indiferent când s-a produs aceasta, Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze 

negativ propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului (Pl-x 332/2008). 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii  

legislative pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 489/2006 

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (Pl-x 

335/2008) respinsă de către Senat în şedinţa din 6 mai  2008, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.Movilă Petru în calitate de iniţiator, 

în contextul reformei în domeniul asistenţei sociale din România  

trebuie avută în vedere şi tradiţia Bisericii  Ortodoxe în furnizarea 

de asistenţă şi servicii sociale, deşi nici o lege nu a  împuternicit-o  

până acum în acest sens. Legea nr. 489/2006 privind libertatea 

religioasă şi  regimul general al cultelor prevede că statul sprijină 

activitatea cultelor recunoscute şi în calitate de furnizori de servicii 

sociale, dar restricţionează activitatea acestor, reglementând numai 

serviciile în domeniul educaţiei. Prezenta iniţiativă legislativă care 

ca scop crearea cadrului legal prin care Biserica Ortodoxă şi toate 
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cultele recunoscute, prin intermediul entităţilor administrative ale 

acestora, să poată desfăşura mai eficient o gamă largă de servicii 

sociale. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil propunerea 

legislative pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 489/2006 

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (Pl-x 

335/2008) în forma propusă de iniţiator. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea în vederea creşterii copilului  (Pl-x 254/2008) respinsă de 

către Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Prin această propunere legislativă se vizează modificarea 

cuantumului indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, 

instituindu-se posibilitatea ca beneficiarul să opteze pentru un 

cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 

luni, faţă de 600 lei cât este în prezent. 

Iniţiatorii propunerii legislative apreciază că, în ciuda 

beneficiilor pe care le aduce Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 148/2005, nu contribuie suficient la ajutorarea, dar mai ales la 
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stimularea tinerelor familii  de a avea copii şi că nu se respectă în 

totalitate principiul echităţii sociale. 

În conformitate cu acest principiu, se consideră necesar ca 

indemnizaţia acordată pentru perioada concediului pentru îngrijirea 

copilului să fie calculată în funcţie de veniturile persoanei 

îndreptăţite. 

Având în vedere că, indemnizaţie pentru creşterea copilului 

este o prestaţie de asistenţă socială cu caracter universal bazată pe 

principiul solidarităţii sociale menită să asigure tuturor  familiilor, 

indiferent de câştigurile pe care le realizează, condiţii egale pentru 

creşterea copiilor, Comisia pentru sănătate şi familie  a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea în vederea creşterii 

copilului  (Pl-x 254/2008). 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea în vederea creşterii copilului  (Pl-x 255/2008), respinsă de 

către Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Prin această propunere legislativă se propune completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului cu un nou articol, 

art. 41, care prevede că începând cu data de 1 ianuarie 2008 oricare 

dintre părinţii copilului va beneficia, opţional, de concediu plătit 

pentru creşterea copilului cu vârsta  cuprinsă între 2 şi 3 ani. 

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru concediul prevăzut la 

alin. (1) este de 500 lei. 

Având în vedere că, indemnizaţia pentru creşterea copilului 

este o prestaţie de asistenţă socială cu caracter universal bazată pe 

principiul solidarităţii sociale  menită să asigure tuturor familiilor, 

indiferent de câştigurile pe care le realizează, condiţii egale pentru 

creşterea copiilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea în vederea creşterii 

copilului  (Pl-x 255/2008). 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în 
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vederea în vederea creşterii copilului  (Pl-x 283/2008), respinsă de 

către Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Prin prezenta propunere legislativă se propune, în principal, 

amendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, astfel 

încât: 

- de prevederile acesteia să beneficieze şi bunicii pe linie 

maternă sau paternă; 

- prevederile ordonanţei să se aplice şi persoanelor care au 

născut înainte de 31 decembrie 2005, care îndeplinesc condiţiile de 

acordare prevăzute de aceasta; 

- angajatorul să fie obligat să asigure programe de integrare şi 

perfecţionare profesională pentru persoanele care au beneficiat de 

concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, la revenirea în 

activitate a acestora. 

Având în vedere faptul că există deja acte normative care 

prevăd măsuri de sprijinirea părinţilor  în creşterea copiilor şi că 

dreptul la concediu şi indemnizaţie  pentru  creşterea copilului este 

imprescriptibil şi nu pot  fi făcute derogări, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze negativ 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 



 14

susţinerea familiei în vederea în vederea creşterii copilului         

(Pl-x 283/2008). 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea şi 

completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea în vederea creşterii copilului 

a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat copii (Pl-x 285/2008) 

respinsă de Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art. 4 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia  de stat 

pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

soluţia legislativă preconizată urmărind ca în cazul în care alocaţia 

de stat pentru copii nu a fost ridicată o perioadă mai mare de 3 

luni, la aceasta  să se adauge dobânda aplicată de BNR la 

depozitele în lei. 

Având în vedere faptul că sumele reprezentând alocaţia de 

stat pentru copii  nu pot fi purtătoare de dobândă decât în condiţiile 

în care plata se efectuează  în conturi personale sau conturi de card, 

dobânda fiind acordată de banca la care este deschis contul şi se 

calculează conform legislaţiei  specifice domeniului bancar, 



 15

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să 

avizeze negativ  propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 

pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea în 

vederea creşterii copilului a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de 

stat copii (Pl-x 285/2008). 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a 

unor imobile  şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a 

situaţiei juridice  a acestora (PL-x 289/2008) adoptat de către 

Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Cunoscut fiind renumele Institutului „Ana Aslan” în ceea ce 

priveşte studiul patologiei geriatrice şi gerontologice, ţinând cont 

de obiectivele principale ale Ministerului Sănătăţii Publice a bazei 

materiale (imobil, teren, clădiri) a acestui instituit. 

Prin această preluare Ministerul Sănătăţii Publice îşi propune 

să dezvolte programe speciale în domeniul obiectivului de 

activitate al Institutului, având în vedere că Ministerul Sănătăţii 
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Publice are ca obiect principal de activitate elaborarea de politici, 

strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei. 

În urma dezbaterilor la care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de 

administrare a unor imobile  şi pentru luarea unor măsuri de 

reglementare a situaţiei juridice  a acestora (PL-x 289/2008), în 

forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, „Diverse”  comisia a dezbătut 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 404/2008) 

adoptat de Senat în şedinţa din 12 mai 2008, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională şi cu care este sesizată în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, în calitate de iniţiator, transplantul de organe a devenit un 

tratament de elecţie pentru un număr din ce în ce mai mare de 

bolnavi care suferă de boli cronice ireversibile sau sunt victime ale 

unor accidente. 

Transplantul este singurul tratament care poate salva vieţile 

unor bolnavi aflaţi în stadiul terminal al unor boli de ficat, inimă 
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sau plămâni. Pentru bolnavii cu insuficienţă renală decompensată, 

care supravieţuiesc numai datorită dializei, numai transplantul  de 

rinichi le va permite să recapete o viaţă normală. În cele mai multe 

cazuri, supravieţuirea sau calitatea vieţii tuturor acestor bolnavi 

depinde de un organ de la o persoană decedată. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  

modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, Titlul VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de 

organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic”, în 

sensul introducerii noţiunii de „acord prezumat” şi, implicit, a 

simplificării procedurii de prelevare de organe, ţesuturi şi celule de 

la persoanele decedate. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor admiterea proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 404/2008) în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul  12 al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu 

individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative 

înscrise în agenda comisiei. 
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La lucrările comisiei, în ziua de 18 iunie 2008, au fost 

prezenţi 15 deputaţi, neînregistrându-se absenţe: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim           ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan                  ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

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

dl.dep.dr.Diaconescu Renică       ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin         ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu        ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan          ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu       ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru     ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu   ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Luchian Ion          ( Grup Parlamentar al PNL ),  

dl.dep.dr.Nechita Aurel         ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                            (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu                   (Grup Parlamentar al PC). 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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