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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din 22 decembrie 2009 

  
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului, şi-au 

desfăşurat lucrările în ziua de 22.12.2009 între orele 13,00 - 

17,30 având următoarea ordine zi: 

1. Audierea, în vederea avizării, a domnului Cseke 

Attila, candidat la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse, prin 

rotaţie, de către dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei 

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi dl.sen.dr.Ion 

Vasile, preşedintele Comisiei pentru sănătate publică a 

Senatului. 

În cadrul audierii care a avut loc, dl.Cseke Attila a 

prezentat principalele obiective pe care le va urma în calitate de 

viitor ministru al sănătăţii: 

- Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea 

calităţii vieţii în condiţiile compatibilizării sistemului sanitar 

românesc cu cel din Uniunea Europeană; 
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   - Aprobarea strategiei naţionale de dezvoltare a 

serviciilor sanitare pe o perioadă de minimum 8 ani; 

        - Dezvoltarea programelor de prevenţie şi de depistare 

precoce a bolilor; 

            - Redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale din 

mediul rural; 

            - Participarea personalului sanitar la un program de 

educaţie continuă garantat de către stat; 

          - Asigurarea transparenţei în cheltuirea banilor publici. 

În urma discuţiilor care au urmat cele două comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a domnului 

Cseke Attila, pentru funcţia de ministru al sănătăţii. 

  

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.dr.Călin Potor (Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.prof.dr.Iosif-Ştefan Drăgulescu 

(Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep.ing. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă 

Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă 
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( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa                  

( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. Lucreţia Roşca            

( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria 

Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),  dl.dep. Derzsi 

Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru 

Mihaela Ioana( Grup Parlamentar al PD-L), neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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