
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/99 / 5 mai   2011 
 
 

S I N T E Z A 

  lucrărilor comisiei din perioada 3 - 5 mai 2011 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 3.05.2011 între orele 14,00-19,00, în ziua de 

4.05.2011 între orele 9,30, – 16,00 şi în ziua de 5.05.2011 între 

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor 

chimice ( PL x 204/2011). 

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii   (Plx 482/2009). 

3. Continuarea dezbaterilor, asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul 

sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii ( PLx 604/2010). 



4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea art.4 din Legea 

nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în 

domeniul managementului substanţelor chimice ( PL x 

204/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea 

cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor 

chimice, în sensul desemnării autorităţilor competente, potrivit 

art.121 din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice, de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru 

Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a 

Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a 

Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale 

Comisiei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 20 aprilie 2011. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

Avizul comisiei urmează a se înainta Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, care este sesizată în fond. 

 

La punctul doi 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 482/2009). 

Propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei de către 

plen, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

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

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul introducerii în mod obligatoriu în contractul de asigurare 

încheiat între asigurat, direct sau prin intermediul angajatorului 

şi casele de asigurări de sănătate, a pachetului de servicii de 

bază la care are dreptul persoana asigurată, a listei serviciilor 

medicale, a listei serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a 

medicamentelor dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru 

asiguraţi, aferente pachetului de servicii de bază. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 5 octombrie 2009. 
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Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de 

vedere nr.25612/18.04.2011, nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

În urma unor discuţii contradictorii care au avut loc într-o 

şedinţă anterioară, a fost depus un amendament care urmează să 

soluţioneze aceste probleme.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost adoptată cu 7 

voturi pentru şi 5 abţineri, urmând a se întocmi, un raport de 

adoptare, cu amendamentele acceptate. 

 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul 

sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii ( PLx 604/2010). 

Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii în vederea reorganizării, în scopul raţionalizării 

cheltuielilor la nivelul unor instituţii din acest domeniu, 

finanţate integral de la bugetul de stat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 20 octombrie 2010. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.27811/8.05.2011, susţine adoptarea proiectului de lege, în 

forma prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de 

lege, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a acordat un 

aviz negativ. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu 8 voturi pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere, 

respingerea Ordonanţei de urgenţă, şi întocmirea unui raport de 

respingere, în acest sens. 

 

La punctul patru „Diverse” al ordinii de zi, staff-ul tehnic 

al comisiei a făcut o informare cu privire la „Hotărârea privind 

procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale 

Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la 

Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, cu tema: Un 

cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până 

în 2020.” 

În urma acestei informării, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie vor analiza posibilitatea exprimării unui 

proiect de opinii privind fondul documentului examinat. 
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La punctul cinci al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum 

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

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

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

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),  

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

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre 

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

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

Grup Parlamentar al PNL),  dl.dep. Florian Popa ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar 

al UDMR ) , dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( Grup 

Parlamentar al PD-L), fiind absent dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L). 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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