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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 12 – 14 octombrie 2010 

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 12.10.2010 între orele 14,00 – 18,30, în ziua de 

13.10.2010 între orele 9,30 – 16,00 şi în ziua de 14.10.2010 între 

orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Plx 195/2010). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate ( PLx 384/2010) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

domeniul sănătăţii (Plx 635/2009). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

domeniul sănătăţii (Plx 633/2009). 

5. Diverse. 

 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 195/2010). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art.91 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

preconizând ca la intrarea în unităţile sanitare care asigură asistenţa 

medicală publică de urgenţă să fie asigurată o bandă de circulaţie 

specială denumită „bandă roşie de urgenţă” marcată corespunzător, 

destinată exclusiv serviciilor medicale de urgenţă, pompierilor şi 

poliţiei. 

În urma discuţiilor care au avut loc, în şedinţa anterioară s-a 

hotărât amânarea dezbaterii asupra propunerii legislative, pentru a 

se formula un text care să fie agreat şi de către Ministerul Sănătăţii.  

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare al 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 195/2010), 

cu amendamente. 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx 384/2010) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.399/2006, cu modificările ulterioare, în sensul eficientizării 

activităţii de acordare şi verificare a certificatelor de concediul 

medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi responsabilizarea atât a medicilor prescriptori cât şi a 

asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu medical, în 

conformitate şi cu legislaţia similară a altor state membre ale 

Uniunii europene. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de Lege, prin aprobare tacită. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

avizat negativ proiectul de Lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem 

sesizaţi în fond, a întocmit un raport preliminar de respingere. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi , întocmirea 

unui raport de respingere asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate ( PLx 384/2010). 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 635/2009). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, prin inserarea unui nou alineat, alineatul (4) la art.86, prin 

care se prevede că în unităţile de primire urgenţe să funcţioneze o 

linie telefonică gratuită care să ofere informaţii de specialitate şi 

asistenţă psihologică. 
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Senatul, în calitate de primă cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2009. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii 

legislative, conform punctului său de vedere nr.58907/8.10.2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

În urma discuţiilor care au avut loc, comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 

de respingere asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 635/2009). 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 633/2009). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu un nou articol, art.1071, prin care se prevede 

funcţionarea în zonele urbane a unor substaţii de ambulanţă, în 

vederea efectuării transportului medical asistat. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2009. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 



 6

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii 

legislative, conform punctului său de vedere nr.58907/8.10.2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport de respingere asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Plx 633/2009). 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD+PC), 

dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

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), 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. 
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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),  dna.dep. Dobre Elena Cristina ( Grup 

Parlamentar al PD-L), fiind absent dl.dep.Călin Potor                      

( Independent). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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