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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi. 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. Comisia a adoptat, 

în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.519/2002 privind protecţia specială şi 

încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (Plx 60/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale (PLX 56/2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de 

reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale (PLX 54/2006). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.519/2002 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a 

persoanelor cu handicap (Plx 60/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 9 

februarie 2006. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a 

persoanelor cu handicap, în sensul armonizării legislaţiei actuale cu 

reglementările în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, 

cuprinse în legislaţia europeană . 

Astfel: 

- În baza art.50 al Constituţiei României care prevede că 

persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială, se propune 

înlocuirea sintagmei „asistenţa socială” cu sintagma „protecţie specială”. 

- Centrele publice actuale nu mai corespund standardelor de 

calitate şi strategiei naţionale pentru domeniul protecţiei speciale, de 

aceea se propune înfiinţarea de centre private şi public private pentru 

persoane cu handicap. 

- Propunerea legislativă cuprinde prevederi privind acordarea 

unor indemnizaţii persoanei cu handicap accentuat şi grav neîncadrată în 

muncă, precum şi acordarea unei indemnizaţii lunare minimale persoanei 

cu handicap mediu. 

- Referitor la componenţa Comisiei de expertiză judeţeană, 

respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Comisiei superioare 

de expertiză, se propune ca preşedintele să aibă un minim de vechime ca 

medic de expertiză medicală, medic de interne, respectiv în echivalentul 

unui medic primar. 
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Pentru a evita deplasările persoanelor cu handicap în Bucureşti, 

pentru soluţionarea contestaţiilor în condiţiile în care lipsesc 

accesibilizările de transport, se înfiinţează comisii superioare de expertiză 

medicală pentru persoane adulte cu handicap pe lângă inspecţiile 

regionale, urmând ca, Comisia naţională de expertiză medicală să 

controleze, monitorizeze şi să îndrume toate comisiile de expertizare 

pentru aplicarea unitară a criteriilor de încadrare în grad de handicap. 

- Un alt aspect se referă la asistentul personal al persoanei cu 

handicap grav care trebuie să beneficieze de spor de vechime şi concediu 

de odihnă plătit. 

- În ceea ce priveşte Fondul de protecţie specială se prevede 

ca acesta să fie folosit în sprijinul persoanelor cu handicap. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune amânarea dezbaterilor pe fond 

întrucât este necesară studierea aprofundată a actelor normative care 

reglementează măsurile preconizate prin această iniţiativă legislativă. 

Comisia a votat, în unanimitate, amânarea finalizării propunerii 

legislative pentru următoarea şedinţă. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi avizare 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale (PLX 56/2006), adoptată de Senat în şedinţa din 9 februarie 

2006. 

Aşa după cum reiese din expunerea de motive, secţiile de boli 

profesionale şi cabinetele de medicina muncii care funcţionează în cadrul 

spitalelor, au fost finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, potrivit art.12 lit.b) din legea nr.100/1998 privind asistenţa de 
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sănătate publică, cu completările ulterioare şi prin Programul comunitar 

de sănătate publică – Evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc. 

În secţiile/clincile de boli profesionale din spitale sunt investigate, 

diagnosticate şi tratate persoanele cu astfel de afecţiuni. Prin cabinetele 

de medicina muncii, care sunt structuri fără personalitate juridică din 

spitale, sunt tratate bolile profesionale în sistem ambulator, respectiv – 

consultaţia de specialitate, prescriere de medicamente, declararea bolii 

profesionale, recomandare internare, recuperare, dispensarizare, 

acordarea concediului medical. 

La intrarea în vigoare a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale, în baza căreia a fost constituit 

Fondul naţional pentru accidente de muncă şi boli profesionale, gestionat 

de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, 

cheltuielile aferente serviciilor medicale pentru bolnavii din secţiile de 

boli profesionale şi cabinete de medicina muncii se preiau de acest fond. 

Decontarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate 

bolnavilor cu boli profesionale din secţiile de boli profesionale şi 

cabinetele de medicina muncii se poate efectua din fondurile sistemului 

de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către spitalele 

care prestează astfel de servicii, pentru fiecare persoană asigurată, în 

condiţiile prevăzute de reglementările legale. 

Până în prezent, preluarea cheltuielilor legate de plata serviciilor 

medicale acordate în caz de boli profesionale prin secţii de boli 

profesionale şi cabinete de medicina muncii, în baza prevederilor legale 

de mai sus nu s-a realizat. 

Pentru aplicarea prevederilor legale este necesar ca bugetul 

asigurărilor sociale de stat, prin sistemul de asigurări pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale, să asigure, începând de la 1 ianuarie 2006, 
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finanţarea acestor cheltuieli degrevând astfel bugetul de stat de 

cheltuielile respective. 

Având în vedere că nealocarea unor sume cu această destinaţie ar 

determina neplata cheltuielilor salariale angajaţilor din aceste structuri, 

ceea ce ar conduce la conflicte sociale, precum şi riscul de blocare a 

acordării serviciilor medicale şi medicamentelor pentru asiguraţii care 

suferă de boli profesionale, este necesară introducerea în regim de 

urgenţă a noilor soluţii de plată, care să asigure continuarea acordării 

asistenţei medicale pentru acest segment de populaţie. 

Aplicarea prevederilor prezentului de act normativ nu conduce la 

influenţe financiare suplimentare asupra bugetului de stat şi bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2006. 

Au fost introduse reglementări suplimentare pentru a se asigura o 

mai bună aplicare a prevederilor legii, pentru a se asigura acelaşi nivel al 

cuantumului indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în 

cazul urgenţelor medico-chirurgicale cu cel prevăzut de Legea nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Au fost, de asemenea, introduse reglementări care să permită 

suportarea, din fondul de accidente de muncă şi boli profesionale, a 

contravalorii unor servicii medicale sau proteze pentru persoane care au 

suferit accidente de muncă sau boli profesionale anterior datei de 1 

ianuarie 2005. 

Au fost efectuate modificări ale legii pe baza cărora să poată fi 

suportată din fondul de accidente de muncă şi boli profesionale 

contravaloarea serviciilor medicale acordate în clinici şi secţii de boli 

profesionale. 

Asupra conţinutului proiectului de lege nu s-au făcut intervenţii. 
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Supus la vot, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale (PLX 56/2006) a fost avizat favorabil, în unanimitate, în 

forma înaintată de Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de 

stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi 

produse vegetale (PLX 54/2006), adoptat de Senat în şedinţa din 9 

februarie 2006. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind 

procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în 

plante şi produse vegetale, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.306/2001, instituind măsuri suplimentare vizând prevenirea riscurilor 

pentru sănătatea publică, prin asigurarea respectării nivelurilor maxime 

de reziduuri de pesticide la produsele vegetale destinate consumului 

uman şi animal, cu încadrarea în prevederilor angajamentelor asumate de 

România în vederea integrării în Uniunea Europeană . 

În vederea aderării României la Uniunea Europeană , este necesară 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară. În Uniunea 

Europeană domeniul reziduurilor de pesticide în produse de origine 

vegetală este reglementat prin 4 directive de bază care au fost parţial 

transpuse în legislaţia naţională printr-o serie de acte normative, însă se 

impune transpunerea tuturor prevederilor comunitare, inclusiv cele care 

fac referire la produsele de origine vegetală uscate, prelucrate sau incluse 

într-un aliment complex. 
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De asemenea, trebuie asigurată comunicarea dintre autoritatea 

competentă definită în ordonanţă şi Comisia europeană care coordonează 

activitatea de monitorizare a reziduurilor de pesticide la nivelul Uniunii 

Europene . 

În vederea prevenirii riscurilor pentru sănătate publică este 

necesară asigurarea respectării nivelurilor maxime de reziduuri de 

pesticide la produsele vegetale destinate consumului uman şi animal. În 

acest sens, prin prezentul proiect de lege, s-au stabilit măsuri 

contravenţionale pentru faptele care pot să genereze astfel  de riscuri. 

Asupra conţinutului proiectului de lege nu s-au făcut intervenţii. 

Comisia, în unanimitate, a avizat favorabil proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de 

reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale (PLX 54/2006), în 

forma înaintată de Senat. 

 

La punctul patru  al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
 
 


