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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 23 şi  25  februarie 2016 

 

 

În ziua de 23 februarie 2016 Comisia pentru sănătate şi familie    

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Audieri privind Raportul de activitate al Autorităţii 

Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pe anul 2015. 

 

La aceste audieri au participat dl.Vasile Cepoi – preşedinte, 

dl.Sorin Ungureanu – director , Autoritatea Naţională de Management al 

Calităţii în Sănătate, dl.Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat, 

Ministerul Sănătăţii, dl.Călin Alexandru – director, Ministerul Afacerilor 

Interne, dl.Ghiţă Sorin – şef serviciu, Ministerul Transporturilor, 

dl.Gheorghe Radu Ţibichi – director general, CNAS. 

În urma dezbaterilor, dl.Vasile Cepoi, preşedintele Autorităţii 

Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate a evidenţiat obiectivele 

instituţiei pentru anul 2016: 

- încheierea primului ciclu de acreditare a spitalelor din 

România; 

- elaborarea ediţiei a doua a standardelor de acreditare a 

spitalelor; 



-  demararea implementării ediţiei a doua a standardelor de 

acreditare a spitalelor, precum şi celui de-al doilea ciclu de acreditare 

pentru unităţile sanitare cu paturi; 

- continuarea promovării conceptului de calitate în sănătate şi 

siguranţa pacientului în rândul profesioniştilor din sistemul sanitar ; 

- demararea activităţii pentru elaborarea standardelor de 

acreditare în cazul cabinetelor de medici de familie şi celor ale medicilor 

specialişti din ambulatorii; 

- stabilirea de relaţii de colaborare cu organisme similare din 

străinătate; 

- cunoaşterea nivelului de implementare al managementului 

calităţii în spitalele din România şi punerea la dispoziţia factorilor de 

decizie a datelor necesare adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea 

serviciilor medicale spitaliceşti. 

Având în vedere faptul că procesul de evaluare al unităţilor sanitare 

se va încheia în anul 2018, dl. Gheorghe Radu Ţibichi – director general, 

CNAS a arătat că este imperios necesară modificarea art.249 alin.(3) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările ulterioare conform căruia „CNAS încheie contracte numai cu 

unităţile sanitare acreditate.” În acest sens, CNAS a înaintat Ministerului 

Sănătăţii , care are drept de iniţiativă legislativă în cadrul Guvernului, 

propunerea de modificare cu caracter de urgenţă a Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

În ziua de 25 februarie 2016 Comisia pentru sănătate şi familie    

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
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1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare ( Plx 28/2016). 

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

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

sănătăţii ( PLx 620/2015) . 

 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.7 

alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi 

serviciile funerare ( Plx 28/2016). 

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

cu unanimitate  de voturi  , avizarea negativă a propunerii legislative . 

 

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

În urma dezbaterilor pe amendamente, domnul deputat Florin 

Buicu, preşedintele comisiei, a constatat lipsa de cvorum şi , în 

consecinţă, a suspendat lucrările şedinţei. 

 

La lucrările comisiei din data de 23 februarie 2016 au participat   

18 deputaţi după cum urmează : dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. 

Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu,  

dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dl.dep.Iulian Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, 

dl.dep.Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Grigore 
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Crăciunescu, dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu , dna dep.Elena 

Ramona Reuer,  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis 

Istvan   , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie , dl.dep.Petru Movilă , fiind 

absent  dl.dep.Nicolae Bănicioiu , iar în data de 25 februarie 2016 au 

participat   17 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.Iulian Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Bîrsăşteanu 

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

Graţiela Leocadia Gavrilescu , dna dep.Elena Ramona Reuer,  dna 

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

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie , dl.dep.Petru Movilă , fiind absenţi  

dna.dep. Rodica Nassar şi dl.dep.Nicolae Bănicioiu . 

 

 

 

PREŞEDINTE 

CONF.DR.FLORIN BUICU 
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