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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din zilele de 22 şi 23 septembrie 2010 

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 22.09.2010 între orele 9,00 – 14,00 şi în ziua 

de 23.09.2010 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine 

zi: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PLx 425/2010). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată (PLx 424/2010). 

3. Diverse. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de dna.dep.Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra 
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proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(PLx 

425/2010). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor prevederi din cuprinsul 

articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, în scopul constituirii unei surse suplimentare 

de finanţare pentru sistemul medical. 

În cadrul dezbaterilor care au avut loc, Comisia  a 

aprobat, în unanimitate , proiectul de lege adoptat de Senat cu 

următoarele amendamente: 

- completarea titlului legii ; 

- completarea articolului unic; 

- modificarea pct.1 din lege ; 

- modificarea părţii dispozitive a pct.2. 

În finalul acestor dezbateri, comisia a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PLx 425/2010) cu amendamentele 

prezentate care vor face obiectul raportului. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată (PLx 424/2010). 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea asigurării persoanelor cu 

vârsta de minim 70 de ani a priorităţii la accesarea serviciilor 

publice şi private, la achiziţionarea oricărui bun sau serviciu 

furnizat de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în 

România. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată (PLx 

424/2010). 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La lucrările comisiei din  au participat 18 deputaţi după 

cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor ( Independent), 

dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 
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dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. 

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Dobre Elena Cristina ( Grup 

Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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