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S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din zilele de 2, 3 şi 5.10.2006 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

2.10.2006 între orele 14,00-18,00, în ziua de 3.10.2006 între orele 9,00-

12,00 şi în ziua de 5.10.2006 între orele 9,00-12,00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România (PLx124/2006) 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx193/2006) 

3. Audieri privind criteriile care au stat la baza reorganizării 

comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice  şi care au 

dus la desfiinţarea comisiei de oncologie şi a comisiei de genetică medicală 

4. Diverse 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care a fost 

aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România nr.139/1995 (PLX 124/2006), adoptat de către 

Senat în şedinţa din 23 februarie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare majorarea de la 0,3 % 

la 1 % a timbrului Crucii Roşii perceput de instituţiile de cultură , de 

divertisment şi organizaţiile sportive, pentru fiecare bilet vândut pentru 

evenimente culturale, de divertisment şi sportive, etc. organizate în cursul 

lunilor mai şi septembrie. 

De asemenea, se prevede ca pentru toate aceste evenimente organizate 

pe teritoriul unui judeţ, fondurile colectate să fie virate, în proporţie de 50 %,  

în contul filialei judeţene a Crucii Roşii din zona desfăşurării evenimentului 

respectiv. 

În urma dezbaterilor care au avut loc s-au desprins următoarele 

principale aspecte: 

- Timbrul Crucii Roşii, care se percepe pe fiecare bilet vândut pentru 

evenimentele culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, 

spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive şi care reprezintă 1% 

din preţul de vânzare, trebuie să fie aplicabil pe întreg cursul anului pentru a 

deveni o sursă stabilă de finanţare a programelor şi proiectelor Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România; 

- Colectarea acestor contribuţii la nivel central, într-un cont unic şi 

deschis special în acest scop, ce urmează a fi menţionat în normele 
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metodologice, este mai simplă pentru entităţile plătitoare şi va permite 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România să asigure transparenţa 

necesară cu privire la fondurile obţinute din această sursă şi mai ales privitor 

la modul lor de utilizare; 

- Verificarea şi controlul perceperii şi virării sumelor provenite din 

aplicarea Timbrului Crucii Roşii trebuie să revină organelor de specialitate 

ale Ministerului Finanţelor Publice; 

- În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul 

Oficial al României, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va 

emite norme metodologice cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. 

Pentru a permite aprofundarea examinării tuturor amendamentelor 

depuse, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor asupra  proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România (PLx124/2006) pentru viitoarea şedinţă a comisiei. 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

(PLx193/2006) adoptat de către Senat în şedinţa din 16 martie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională şi cu care este sesizat, în comun, cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma dezbaterilor care au avut loc s-au desprins următoarele 

principale amendamente: 

- Pentru a asigura armonizarea cu recomandarea din Convenţia 

internaţională privind protecţia, promovarea drepturilor şi a demnităţii 

persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York pe 6 ianuarie 2006, s-a 

hotărât ca titlul legii să se modifice în „Lege privind protecţia, promovarea 

drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap”; 
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- Persoanele cu handicap sau, după caz, familia sau reprezentantul 

legal constituie principalul factor de decizie în alegerea formei şi tipului de 

şcolarizare, precum şi a unităţii de învăţământ, pe baza recomandării 

comisiei de evaluare a persoanei cu handicap;  

- Persoanele cu handicap vor beneficia de pensionare anticipată 

pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au 10 ani vechime în 

muncă pentru nevăzători, 20 de ani vechime în muncă pentru persoanele cu 

handicap grav, 25 de ani vechime în muncă pentru persoanele cu handicap 

accentuat şi 30 de ani vechime în muncă pentru persoanele cu handicap 

mediu uşor; 

- Pentru asigurarea efectivă a asistenţei medicale, persoanele cu 

handicap vor beneficia de asistenţă medicală gratuită în cadrul sistemului de 

asigurări de sănătate, potrivit legii; 

- Pentru a asigura, în fapt, încadrarea în muncă a persoanelor cu 

handicap, educaţia acestei categorii de persoane se poate realiza şi prin 

unităţi de învăţământ special, cu asigurarea pregătirii pentru meserii stabilite 

de comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap, împreună cu agenţiile 

forţelor de muncă, raportat la cerinţele pieţii; 

- Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap grav, împreună cu 

însoţitorii, asistenţii personali sau asistenţii personali profesionişti, după caz, 

beneficiază de locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de 

forma de învăţământ; 

- Pentru a se înlătura discriminarea apărută între persoanele cu 

handicap grav şi accentuat din mediul rural şi cele din mediul urban, 

persoanele cu handicap grav şi  accentuat din mediul rural, care sunt 

cuprinse în diferite programe şi proiecte sociale, în centre nerezidenţiale, 

beneficiază de decontarea cheltuielilor efectuate cu deplasarea de la 

domiciliul acestora până la respectivele sedii sociale; 
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- Pentru corelare cu prevederile noului Cod Fiscal, care intră în 

vigoare la 1 ianuarie 2007, persoanele cu handicap beneficiază de scutire de 

la plata taxelor vamale pentru introducerea în ţară, odată la 5 ani, la alegere, 

a motocicletelor, motoretelor sau autoturismelor, adaptate special pentru 

transportul persoanelor cu handicap, pentru folosinţă proprie; 

- În vederea asigurării corelării serviciilor din sistemul de protecţie a 

copilului cu handicap, cu serviciile din sistemul de protecţia persoanelor 

adulte cu handicap, autorităţile responsabile ale administraţiei publice au 

obligaţia să evalueze, la cererea instituţiei de învăţământ, elevii din şcolile 

speciale; 

- În vederea asigurării serviciilor sociale necesare persoanelor cu 

handicap, autorităţile publice au obligaţia să asigure asistenţă şi îngrijire 

socio-medicală la domiciliul persoanei cu handicap; 

- Asistentul personal beneficiază de un salariu minim pe economie 

precum şi de un spor de vechime, spor de încadrare psihică, spor pentru 

îngrijirea persoanei cu handicap grav sau accentuat infectată cu HIV sau 

SIDA şi alte sporuri acordate în condiţiile legii; 

- Categoriile de centre rezidenţiale pentru persoanele cu handicap au 

fost completate cu centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică cu 

profil medical psihiatric pentru bolnavii psihici cronici, precum şi cu 

centrele de referinţă; 

- Pentru respectarea directivelor Uniunii Europeane în materie, 

posturile de televiziune publice şi private au obligaţia de a transmite, cel 

puţin o dată pe lună, un film artistic cu descriere audio a imaginilor; 

- Pentru a asigura accesul persoanelor cu handicap la reintegrarea în 

muncă, acestea beneficiază de gratuitate la serviciile de evaluare şi orientare 

profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de handicap; 
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- Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice publice sau 

private, care nu angajează persoane cu handicap au obligaţia de a plăti, 

lunar, către bugetul de stat o sumă egală cu salariul de bază minim brut pe 

ţară înmulţit cu numărul locurilor de muncă în care nu au angajat persoane 

cu handicap, pentru a se asigura fondurile necesare pentru protecţia specială 

a persoanelor cu handicap; 

- Pentru precizarea clară şi riguroasă a dizabilităţii privind 

încadrarea în gradul de handicap, criteriile medico-psiho-sociale pe baza 

cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, sunt aprobate prin 

hotărâre a Guvernului;” 

- Pentru a asigura buna funcţionare a comisiilor de evaluare, 

membrii acestora, inclusiv preşedinţii, beneficiază de o indemnizaţie lunară, 

în funcţie de numărul de şedinţe, până la 25% din indemnizaţia preşedintelui 

consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector al municipiului 

Bucureşti; 

- Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de 

Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din 

România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din 

Cooperaţia Meşteşugărească, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din 

România, precum şi alte organizaţii neguvernamentale din domeniul 

protecţiei persoanelor cu handicap pot primi, în condiţiile legii, subvenţii de 

la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru persoanele cu 

Handicap şi subvenţii de la bugetele locale, exclusiv în completarea 

veniturilor proprii; s-a avut în vedere înlăturarea discriminării între 

organizaţiile neguvernamentale din acelaşi domeniu şi statut. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, aceste 

amendamente şi a hotărât, tot în unanimitate, să le înainteze Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială în vederea întocmirii raportului comun. 
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La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a discutat şi alte probleme curente privind activitatea sa. 

 
La punctul al patrulea 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. 

 
La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi: dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC), dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al 

UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea    ( 

Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al 

PSD ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) 

,neînregistrându-se absenţe. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.MIRCEA IFRIM 
     


