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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 24 şi 26   februarie 2015 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat:   

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

566/2014). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative  pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 

octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum 

şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ( Plx 509/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, republicată, precum şi pentru reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale ( Plx 523/2014). 
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4. Audierea reprezentanţilor Comisiei Naţionale de Acreditare a 

Spitalelor privind raportul de activitate al actualei conduceri. 

 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Florin Buicu 

informează pe membrii Comisiei despre propunerea liderului Grupului 

parlamentar al Partidului Social Democrat  din Camera Deputaţilor, prin 

care postul de secretar al Comisiei pentru sănătate şi familie să fie ocupat 

de către doamna  Camelia-Margareta Bogdănici, în baza prevederilor art. 

45 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat cu unanimitate de 

voturi această nouă componenţă a biroului comisiei.  

 

La  primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 566/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 218 

alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu o 

nouă literă, lit.d2 , astfel încât asiguratul să beneficieze de medicamente în 

condiţiile legii şi al contractului-cadru, indiferent de judeţul de care 

aparţine casa de asigurări de sănătate cu care pacientul sau medicul care îi 

eliberează reţeta are contract. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat 

în şedinţa din 3 decembrie 2014.Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi  a avizat negativ propunerea legislativă. 

Dl Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi precizează că, 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea prezentei propuneri legislative 

deoarece prevederile referitoare la condiţia ca medicul care a eliberat 

prescripţia medicală să se afle în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de 

asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de 

medicamente, nu încalcă drepturile asiguraţilor, ci dau posibilitatea 
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caselor de asigurări de sănătate de a verifica atent, în vederea decontării, 

acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu. 

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

cu majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

La  punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative  pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă 

şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România ( Plx 509/2013). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect  amendarea unor dispoziţii ale 

Ordonanţei de Urgenţă nr.144/2008. Iniţiativa legislativă a fost respinsă 

de Senat în şedinţa din 11 noiembrie 2013.Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi,  Comisia pentru învăţământ, precum şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Dl Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi precizează că, 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea prezentei propuneri 

legislative. Totodată, Ministerul Sănătăţii este în curs de elaborare a unui 

proiect de act normativ privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,  precum 

şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

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

cu majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative pentru modificarea 



 4

art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale ( Plx 523/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  amendarea 

dispoziţiilor art. 257 alin. (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, în sensul stabilirii contribuţiei de asigurări  sociale de 

sănătate asupra veniturilor impozabile realizate de persoane care 

desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 

2014. Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , 

precum şi Comisia pentru buget au avizat negativ propunerea legislativă. 

Dl Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi precizează că, 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea prezentei propuneri legislative 

deoarece textul vizat a fost deja modificat prin art. 48 pct. 1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 88/2013 privind adoptarea unor 

măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite  

cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. Potrivit reglementărilor în vigoare ale 

art. 257 alin. (2), veniturile asupra cărora se stabileşte contribuţia de 

asigurări sociale sunt prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

cu majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

La  punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei  procedează la 

audierea reprezentanţilor Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 

privind raportul de activitate al actualei conduceri. 

În expunerea prezentată, dl.preşedinte dr.Vasile Cepoi precizează 

că, atribuţiile Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor  au fost 

preluate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în 
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Sănătate înfiinţată prin Ordonanţa nr.11/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Procedura de acreditare  este precedată de obţinerea autorizaţiei sanitare 

de funcţionare de către spital. Această procedură nu se poate extinde pe o 

perioadă mai mare de 5 ani de la emiterea autorizaţie sanitare. 

O evaluare-acreditare corectă, neinfluenţată de niciun factor 

subiectiv, bazată pe standarde realiste dar şi stimulative pentru creşterea 

calităţii şi siguranţei actului medical, va oferi şi pacienţilor o bază 

obiectivă de orientare pentru alegerea optimului furnizor, în funcţie de 

calitatea serviciilor sale, precizează domnia sa. 

Pacienţii vor avea, pentru prima oară oficial, posibilitatea de a 

accesa servicii medicale cunoscând calitatea asumată serviciilor pe care 

furnizorii de servicii medicale le oferă. Autoritatea Naţională de 

Management al Calităţii în Sănătate are ca scop final stimularea unităţilor 

sanitare pentru creşterea continuă a calităţii serviciilor medicale şi a 

siguranţei pacientului prin standardizarea relaţiilor funcţionale pentru 

oferirea de servicii medicale de calitate de către fiecare furnizor de 

servicii medicale şi prin evaluarea calităţii sistemului în ansamblul său, a 

interrelaţionării funcţionale a componentelor care se evaluează-

acreditează individual, conchide domnia sa. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 


	Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr.4c-8 / 57/ 26   februarie 2015

		2015-03-02T10:10:09+0200
	Cristina E. Bologan




