
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/249 /4 octombrie 2012 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  1 – 4.10.2012 
 

 

La lucrările comisiei din ziua de 01.10.2012 şi-au înregistrat 

prezenţa 14 deputaţi din totalul de 17 membri, iar în zilele de 2, 3 şi 

4.10.2012, sunt prezenţi 14 deputaţi din totalul de 16 membri ai Comisiei 

pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările Comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- domnul Răzvan Vulcănescu – secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- domnul Ştefan Panaitescu – director adjunct la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate; 

- doamna Elena Tudor – director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi, următoarea ordine de 

zi: 

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

exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PLx 16/2010). 
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2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PL 587/2003). 

3. Dezbateri, în fond, asupra Proiect de Lege pentru consacrarea 

zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenţei domestice în România ( 

PLx 112/2012). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea 

cadavrelor umane și prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în 

vederea transplantului ( PLx 263/2012). 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(1) al articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății ( PLx 777/2011). 

6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii ( PLx 595/2011). 

7. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii ( PLx 594/2011). 

8. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.259 din  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 597/2011). 

9. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ( PLx 212/2012). 

10. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( PLx 477/2010). 
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11. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun ( PLx 227/2012). 

12. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului ( PLx 108/2012). 

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi 

au fost amânate, cu unanimitate de voturi, până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru 

consacrarea zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenţei domestice în 

România ( PLx 112/2012). 

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

lege are ca obiect  de  reglementare consacrarea zilei de 25 noiembrie ca 

Ziua împotriva violenţei domestice în România, ocazie cu  care Ministerul 

Muncii şi Familiei şi Protecţiei Sociale şi  celelalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi  locale organizează campanii de informare 

şi sensibilizare a publicului, precum şi manifestări publice dedicate 

prevenirii şi combaterii violenţei domestice.  

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

lege la data de 23  aprilie 2012, ca urmare a depăşirii termenului de 

adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României 

republicată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul 

de lege, conchide domnia sa. 

Dna.Elena Tudor, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale solicită cuvântul şi menţionează că nu susţine adoptarea 

acestui proiect de lege, întrucât cadrul instituţional este reglementat, astfel că 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75
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data de 25 noiembrie este declarată ca „Ziua Internaţională Pentru 

Combaterea Violenţei Împotriva Femeilor”. 

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea 

cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în 

vederea transplantului ( PLx 263/2012). 

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

lege  are ca obiect  de reglementare  modificarea şi  completarea Legii 

nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor 

şi  ţesuturilor de la  cadavre în vederea  transplantului, cu  modificările 

ulterioare, în vederea asigurării materialului didactic necesar disciplinelor de 

anatomie ale universităţilor de medicină, utilizat în scopul pregătirii  

profesionale a viitorilor medici. 

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

lege  în şedinţa din  18 iunie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat 

favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

În urma reanalizării propunerii legislative de către experţii în domeniu 

ai ministerului, împreună cu iniţiatorul proiectului, Ministerul Sănătăţii 

apreciază oportunitatea promovării proiectului şi susţine adoptarea acestuia 

cu amendamente. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa solicită cuvântul şi subliniază faptul că 

dacă în România se doreşte un învăţământ tradiţional, această reglementare 
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este utilă. Domnia sa se pronunţă pentru adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu se pronunţă 

pentru adoptarea acestui proiect de lege, luându-se în considerare 

observaţiile Consiliului Legislativ. 

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

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele care 

privesc articolele nou introduse, respectiv art.161, art.162, art.163, art.164, 

lit.c) a art.19, abrogarea art.20, precum şi eliminarea art.27, care vor face 

obiectul raportului. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(1) al articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății ( PLx 777/2011). 

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

lege are ca obiect modificarea art.237 alin.(1) lit.m) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul exceptării de la plata pentru eliberarea adeverinţelor 

medicale şi pentru expertizarea capacităţii de muncă a persoanelor care nu 

beneficiază de ajutorul de şomaj. 

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

legislativă în şedinţa din 6 decembrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat 

negativ proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, întrucât, în 

prezent se află în dezbatere publică proiectul de Lege privind organizarea şi 
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funcţionarea sistemului de sănătate din România, care va reprezenta actul 

normativ de bază ce va reglementa sistemul de sănătate din România.  

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii ( PLx 595/2011). 

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

lege are ca obiect de reglementare amendarea prevederilor art.332 şi art.338 

din  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, măsurile 

propuse vizând suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru producerea, 

personalizarea, editarea, implementarea şi distribuirea cardului naţional de 

asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat, prin alocarea de sume, cu 

această destinaţie, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege în 

şedinţa din 31 octombrie 2011, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, 

potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci  au avizat negativ proiectul de lege, informează 

domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi subliniază că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, întrucât, la 

adoptarea oricăror măsuri care presupun influenţe financiare suplimentare 

asupra FNUASS sau asupra bugetului general consolidat, trebuie să se ţină 

cont de necesitatea încadrării în ţinta de deficit bugetară stabilită cu FMI şi 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75
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de presiunile şi riscurile determinate de evoluţia economică internă şi 

externă. 

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

este corect ca cetăţenii să suporte tipărirea acestui card. Persoanele 

defavorizate nu vor achiziţiona acest card, întrucât nu vor avea cu ce să-l 

plătească.  

Dl.Ştefan Panaitescu intervine şi precizează că plata acestor carduri nu 

va mai fi suportată de către asigurat, ci se vor achita prin CNAS, cu fonduri 

de la bugetul  Ministerul Sănătăţii. Domnia sa arată că această iniţiativă a 

rămas fără obiect, această problemă fiind deja reglementată. 

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii ( PLx 594/2011). 

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

lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) şi (5) ale art.217 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ce conţin dispoziţii 

referitoare la elaborarea şi aprobarea contractului-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate, precum şi la elaborarea şi aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a contractului-cadru.

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

lege în şedinţa din 31 octombrie 2011, ca  urmare a depăşirii termenului de 

adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

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

de lege, iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un aviz 

negativ, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că, Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.259 din  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 597/2011). 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.259 alin.(7) lit.b) 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul 

stabilirii obligaţiei caselor de asigurări de sănătate de a notifica debitorii 

aflaţi în situaţia prevăzută la alin.(7) al art.259 , cu privire la obligaţia 

achitării contribuţiei lunare de asigurări sociale restante pe care aceştia o 

datorează potrivit dispoziţiilor lit.b) din cuprinsul alineatului anterior 

menţionat, precum şi precizarea faptului că, obligaţiile fiscale accesorii la 

suma de plată respectivă curg de la data primei notificări. 

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

lege în şedinţa din 31 octombrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , precum şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au avizat negativ proiectul de lege, conchide domnia 

sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că, având în 

vedere  faptul că în prezent se află în dezbatere publică proiectul de Lege 
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privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România, care 

va reprezenta actul normative de bază ce va reglementa sistemul de sănătate 

din România, Ministerul Sănătăţii nu susţine această propunere legislativă. 

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă solicită cuvântul şi se pronunţă pentru 

respingerea iniţiativei legislative, sugerând Ministerului Sănătăţii să ţină 

cont de aceste propuneri la elaborarea noii legi a sănătăţii.  

Dl.Răzvan Vulcănescu intervine şi precizează că Ministerul Sănătăţii 

a luat act de toate iniţiativele legislative care vor fi preluate la elaborarea 

noii legi a sănătăţii.  

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ( PLx 212/2012). 

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

lege are ca obiect  completarea Legii nr.95/2006 privind  reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul  

scutirii de la  plata cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor din România şi, 

respectiv, Colegiul Medicilor Dentişti din România, a medicilor şi  medicilor 

dentişti aflaţi în stagiul de  rezidenţă, precum şi  a celor aflaţi la  vârsta 

pensionării. 

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

lege  în şedinţa din  21 mai 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat negativ proiectul 

de lege , conchide domnia sa. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine această propunere legislativă, întrucât, prin 

Decizia Consiliului Naţional nr.5/18.04.2008 privind stabilirea cuantumului 

cotizaţiei de membru, Colegiul Medicilor din România,  a reglementat deja 

obiectul acestui proiect de lege. 

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul 10 al ordinii de zi, membri Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( PLx 477/2010). 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 170 din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul constituirii unui „program naţional de 

suport” de care să beneficieze persoanele cu probleme sociale, în cazul unor 

condiţii meteorologice nefavorabile. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 6 septembrie 2010. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au înaintat 

aviz favorabil. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , precum şi  Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială au avizat negativ propunerea legislativă, 

conchide domnia sa. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun ( PLx 227/2012). 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.3 alin.(5) din Legea 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi  combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

exceptării de la interdicţia de a vinde ţigarete la bucată a magazinelor de 

profil şi a unităţilor de alimentaţie publică. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă  în şedinţa din  21 mai 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

industrii şi servicii  au avizat negativ proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi menţionează că 

modificarea Legii nr.349/2002 astfel încât să fie permisă vânzarea la bucată 

sau în pachete mici a ţigaretelor nu este recomandată din motive juridice 

care au la bază argumente de sănătate publică, economice şi fiscale.  

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 
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La punctul 12 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului  ( PLx 108/2012). 

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

lege are ca obiect de reglementare completarea art.28 din Legea drepturilor 

pacientului nr.46/2003 prin care se intenţionează oferirea gratuită de 

consiliere psihologică privind avortul, pentru femeile care optează să 

întrerupă sarcina, atât înainte, cât şi după actul medical respectiv. 

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

lege în şedinţa din 23 aprilie 2012, ca  urmare a depăşirii termenului de 

adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a înaintat aviz favorabil , iar Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a avizat negativ proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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