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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 1 şi 2 octombrie 2014  

 

 

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

1.10.2014 între orele 9,30 - 16,00  şi în ziua de 2.10.2014 între orele 9,30 

– 12,00, având următoarea ordine zi: 

1. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative ( PLx 161/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Plx 561/2009) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare de formare 

profesională în specialitate, medicină şi medicină dentară ( Plx 

781/2010). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată ( Plx 

77/2014). 



5. 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 national unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2013 ( 

PLx 411/2014)- aviz comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2014 ( PLx 413/2014)- aviz comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

 

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

reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx 161/2014). 

În urma finalizării dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de înlocuire în sensul 

respingerii cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României şi 

să  propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea Legii privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru   

modificarea  şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, în forma trimisă la promulgare. 

 

La  punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Plx 561/2009) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, 

cu majoritate de voturi, înaintarea unui raport preliminar suplimentar 

către Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu menţinerea soluţiei de 

respingere a propunerii legislative, prezentată în raportul comun 

suplimentar depus cu nr.4c-7/157 şi 4c-8/102 în data de 28 august 2013 . 

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor asupra punctelor trei şi 

patru de pe ordinea de zi până la o şedinţă ulterioară. 

 

La  punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

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 national unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general al datoriei publice aferente anului 2013 ( PLx 411/2014)- 

aviz comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

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

cu unanimitate de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La  punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2014 ( PLx 413/2014)- aviz comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 

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

cu unanimitate de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

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, dl.dep.Constantin Rădulescu, 
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dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu    , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian 

Horia ( Grup Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta 

Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

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

Parlamentar al PC) , fiind absent   dl.dep.Nicolae Bănicioiu  . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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