
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/117 / 18 iunie 2012 
 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 13 şi 14 iunie 2012 

 

La lucrările comisiei din ziua de 13.06.2012 sunt prezenţi 16 

deputaţi, iar în ziua de 14.06.2012 sunt prezenţi 15 deputaţi din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat dl.Răzvan 

Vulcănescu, secretar de stat în  cadrul Ministerul Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege  privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2011 pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx 43/2012) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

2. Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și 

funcţionarea cabinetelor medicale (Plx 225/2012). 



3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.111 din 8/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor  ( PL x 122/2012). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la 

rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale  ( PL x 176/2012). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcționarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi ( PL x 199/2012). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Pl x 208/2012 ). 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului ( PL x 200/2012). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ( PL 

x 206/2012). 

9.  Raportul de activitate pe anul 2010 al Agenţiei Naţionale Anti – 

Doping. 

10. Informare asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 

Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, 

Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, 

Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica 

Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele 

Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul 
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Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, 

România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, 

Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state 

membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea 

Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles, 

la 9 decembrie 2011 ( PL x 235/2012). 

11. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de 

liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical 

(PLx105/2012). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii (PLx 43/2012) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în sensul 

ca raportul asupra unui caz de malpraxis să fie efectuat de către unul sau mai 

mulţi experţi desemnaţi in lista naţională a experţilor şi nu din lista 

judeţeană, aşa cum este în prezent. Totodată, se stabileşte ca lista unităţilor 

sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale se 

transferă către autorităţile administraţiei publice locale să se aprobe prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.CV1172/12.06.2012 propune includerea în textul proiectului de lege a 

unor amendamente prin care se urmăreşte crearea cadrului legal, în baza 

căruia să se poată stabili, ulterior, prin Hotărâre a Guvernului, suma maximă 

pe care asiguratul o va plăti cu titlu de coplată într-un an calendaristic. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, cu care comisia noastră este sesizată în comun, a întocmit 

un raport preliminar asupra proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, 

conchide domnia sa. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi subliniază faptul că 

trebuie menţionat în mod expres ca expertul să fie din alt judeţ decât 

reclamantul. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa intervine şi precizează că este nevoie de 

constituirea unui grup de experţi naţionali, dar nu obligatoriu din alt judeţ 

decât reclamantul, pentru eliminarea eventualelor abuzuri. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian propune completarea art.I alin.(1), după cum 

urmează: 

„(1) Comisia desemnează, prin tragere la sorţi, din lista naţională a 

experţilor, un grup de experţi sau un expert, care dispun de cel puţin acelaşi 

grad profesional şi didactic cu persoana reclamată, în funcţie de 

complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.” 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi consideră că 

trebuie să existe o listă naţională de experţi, care să provină de la fiecare 

judeţ în parte. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi menţionează faptul că 

aceste precizări nu sunt necesare deoarece în viitorul proiect de lege al 

sănătăţii, va exista un întreg capitol referitor la malpraxis. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi doreşte să se precizeze, 

în mod  obligatoriu care sunt competenţele acestui expert, vis-a-vis de petent 

şi asigurator. 

Supus la vot, amendamentul dl.dep.dr.Horia Cristian este votat cu 

unanimitate de voturi. 

Referitor la amendamentele Ministerului Sănătăţii privind coplata, 

dl.dep.prof.dr.Florian Popa precizează că societatea românească nu este încă 

pregătită pentru plata unui tichet moderator. Domnia sa consideră că noua 

lege a sănătăţii trebuie să cuprindă mai clar şi mai substanţial această 

problematică a coplăţii. 

De asemenea, dna.dep.dr.Lucreţia Roşca doreşte să sublinieze că atâta 

timp cât definiţia coplăţii nu este clară, domnia sa nu va acorda un vot 

favorabil. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi propune eliminarea limitei de 

coplată, astfel încât sumele stabilite de către Ministerul Sănătăţii să 

reprezinte sume maxime. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 9 

voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele propuse de Ministerul Sănătăţii, şi întocmirea unui raport 

preliminar, care va fi trimis Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor medicale (Plx 225/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, fiind necesară, aşa 

cum se arată în Expunerea de motive, o exigenţă mai mare în acordarea 

autorizaţiei de funcţionare a laboratoarelor de analize medicale, astfel încât 

pe piaţa medicală să se regăsească numai laboratoare care pot asigura 

servicii de calitate pacienţilor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 21 mai 2012. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.29656/13.06.2012, 

nu susţine adoptarea propunerii legislative în forma prezentată, conchide 

domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, întrucât, 

menţiunile referitoare la scăderea nivelului calitativ al serviciilor prestate de 

laboratoarele de analize medicale datorită creşterii numerice a acestor unităţi 

nu sunt suficient susţinute. De asemenea, propunerile referitoare la 

redimensionarea numărului laboratoarelor de analize medicale şi la creşterea 

exigenţei în ceea ce priveşte autorizarea funcţionării acestora nu reprezintă 

măsuri suficiente pentru asigurarea creşterii calităţii serviciilor asigurate. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea Ordonanţei 

de Urgenţă nr.111 din 8/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor  ( PL x 122/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea art.9 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.132/2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 23 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din constituţia României, republicată. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, care este sesizată în fond, informează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.22 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  ( PL x 

176/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect completarea art.22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale, intervenţiile legislative vizând, potrivit 

Expunerii de motive, sprijinirea „îmbunătăţirii calităţii actului medical, prin 
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deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar, care în prezent 

funcţionează cu un personal mult sub normative.” 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 21 mai  2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza 

a III-a din constituţia României, republicată. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 

care este sesizată în fond, informează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi ( PL x 

199/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 

subordinea Guvernului, sub directa coordonare a primului-ministru. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza 

a III-a din constituţia României, republicată. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială cât şi Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic, care sunt sesizate în fond, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Pl x 208/2012 ). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.132/2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza 

a III-a din constituţia României, republicată. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, care este sesizată în fond, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ( PL 

x 200/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare, în sensul definirii noţiunii de abandon, precum şi al 

incriminării faptei constând în abandonul copilului de către părintele 

acestuia sau de către reprezentantul lui legal. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza 

a III-a din constituţia României, republicată. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, care este sesizată în fond, informează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ( PL x 

206/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei de a notifica autorităţile competente 

cu privire la persoanele în îngrijirea cărora vor rămâne minorii, în ipoteza în 

care părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai acestora părăsesc ţara pentru o 

perioadă mai mare de 6 luni. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 21 mai 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza 

a III-a din constituţia României, republicată. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, care este sesizată în fond, informează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

documentarea asupra Raportului de activitate pe anul 2010 al Agenţiei 

Naţionale Anti – Doping. 

În şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului din data de 21 noiembrie 2011, a fost prezentat raportul de 

activitate pe anul 2010 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. 

Birourile permanente reunite au stabilit să transmită acest raport 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie din Camera Deputaţilor pentru ca,  împreună cu comisiile 

similare din Senat trebuie să întocmească un raport comun care va fi 

prezentat într-o şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

În urma prezentării Raportului de activitate pe anul 2010  de către 

doamna Valentina Alexandrescu, director al Agenţiei Naţionale Antidoping, 

membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport 

favorabil şi prezentarea acestuia Camerelor reunite ale Parlamentului. 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de 

conţinutul informării asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului 

între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul 

Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, 

Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, 

Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al 

Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, 

Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, 

Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul 

Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale 

Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia 
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la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles, la 9 decembrie 

2011 ( PL x 235/2012). 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică 

pentru servicii publice conexe actului medical (PLx105/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului 

medical, aprobată cu modificări prin Legea nr.598/2001, în sensul 

introducerii farmaciştilor şi a asistenţilor medicali de farmacie în categoria 

personalului care poate exercita în mod independent servicii conexe actului 

medical. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 23 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din constituţia României, republicată, informează domnia sa. 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până 

la o şedinţă ulterioară. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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