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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 24 - 26   februarie 2015 

 

În zilele de 24 şi 26 februarie 2015 Comisia pentru sănătate şi 

familie şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de 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). 

4. Audierea reprezentanţilor Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor privind raportul de activitate al actualei conduceri. 
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În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Florin Buicu 

informează pe cei prezenţi de acordul liderilor grupurilor parlamentare 

privind noua componenţă a biroului Comisiei pentru sănătate şi familie. 

Conform acordului prezentat, doamna deputat Camelia Bogdănici ( Grup 

Parlamentar al PSD ) va îndeplini funcţia de secretar.  

 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 au procedat la 

dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

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

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 3 

decembrie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea prezentei propuneri 

legislative. 

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

cu majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

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

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

noiembrie 2013. 
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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. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea prezentei propuneri 

legislative. 

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

cu majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

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

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). 

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. 

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

cu majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

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

audierea reprezentanţilor Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 

privind raportul de activitate al actualei conduceri. 

În expunerea prezentată, dl.preşedinte dr.Vasile Cepoi a arătat că , 

prin procesul de acreditare al furnizorilor de servicii medicale, 

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate , înfiinţată 

prin Ordonanţa nr.11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, nu intervine direct sub 

nici o formă în decizia de finanţare a acestora; evaluarea – acreditarea nu 

face decât să „fotografieze” activitatea furnizorului într-un moment 
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anume dar şi pe parcursul unui interval de timp, definit ca perioada de 

acreditare ( 5 ani ). 

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. 

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. Ministerul Sănătăţii va avea o 

informaţie obiectivă, cuantificabilă şi standardizată a sistemului medical 

românesc. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar , dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

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, dl.dep.Cristian Horia , 

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

( 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 

DR.FLORIN BUICU 

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