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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 19  şi 21  mai  2015 

 

 

În zilele de 19 şi 21 mai 2015 Comisia pentru sănătate şi familie  

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea punctului de vedere al reprezentanţilor 

Asociaţiei Civice Dreptate Hunedoara asupra sistemului de sănătate din 

România. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 326/2015). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 327/2015). 

 

La primul punct al ordinii de zi , reprezentanţii Asociaţiei Civice 

Dreptate Hunedoara au  prezentat unele probleme ce privesc sistemul de 

sănătate din România. Au participat ca invitaţi dna Andronache Laurenţia 

Mihaela, dl.Galambos Tiberiu, dl.Aciu Sergiu Adrian, dl.Spirache Mihai, 

dl.Radea Mircea, dl.Popescu George Ninel, dna Ion Anca Veronica, dna 

Cânepă Cristina Mihaela, dna Mitrea Mihaela, dl.Iacoboaie Radu, 
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dl.Olteanu Mircea, dl.Oloieru Mălin Sorin şi dl.Dunăre Haralambie 

Dănuţ. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

326/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , 

aplicabilitatea propunerii vizând exclusiv situaţia medicilor rezidenţi în 

ceea ce priveşte punerea la dispoziţie prin achiziţionare sau închiriere de 

locuinţe de serviciu şi plata contravalorii utilităţilor aferente contractului 

de închiriere. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

martie 2015. 

  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil, iar 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

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

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară . 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru abrogarea 

alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 327/2015). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare propunerea de 

abrogare a alin.(2) al art.375 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, care are în prezent următorul conţinut: 
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„(2) Având în vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile 

fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, medicul nu este 

funcţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia.” 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

martie 2015. 

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

cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin 

Rădulescu, , dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. Camelia Khraibani, 

dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică, 

dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , dna dep.Elena 

Ramona Uioreanu, dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu , dl.dep.Petru 

Movilă   , dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis Istvan   , 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie   , fiind absenţi  dna.dep. Rodica Nassar, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu  şi dl.dep.Nicolae Bănicioiu. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
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