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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 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 a participat, în calitate de invitat, 

dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PL-x  89/2013) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

abrogarea legii 220/2011 şi modificarea legii 95/2006 ( Plx 357/2013). 



3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

358/2013). 

4. Diverse. 

 

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

reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii (PL-x  89/2013) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că, în 

şedinţa din 7 octombrie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea unei noi examinări 

şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

modificarea art.16 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a 

răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor 

infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, modificarea art.5 din Legea 

nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare 

prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea armonizării legislaţiei naţionale cu prevederile Directivei 

2011/62/UE a Parlamentului European şi a consiliului din 8 iunie 2011 de 

modificare a Directivei 2011/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu 

privire la medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte prevenirea 

pătrunderii medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare, în 

contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat 

membru al Uniuni Europene. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 martie 

2013. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi 

Comisia pentru industrii şi servicii au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu un amendament, care vizează modificarea alin.(11) al 

articolului 93. 

Ministerul Finanţelor nu susţine promovarea acestui amendament, 

conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectul de lege în forma emisă de Guvern. 

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

cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu amendamente 

de tehnică legislativă, care vor face obiectul raportului preliminar ce va fi 

înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

La punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind abrogarea legii 

220/2011 şi modificarea legii 95/2006 ( Plx 357/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Legii 

nr.220/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi modificarea art.217 alin.(3) lit.k) 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării mecanismului 

de coplată a serviciilor medicale din sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate, inclusiv a tichetului moderator pentru sănătate. 
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 1 

octombrie 2013 , în calitate de primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, precum şi 

Comisia juridică , de disciplină şi imunităţi au avizat negativ iniţiativa 

legislativă, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi menţionează că, având 

în vedere principiile care au stat la baza introducerii mecanismului de 

coplată, precum şi angajamentele asumate de România în cadrul 

acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, Ministerul Sănătăţii nu 

susţine propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 şi 

modificarea Legii nr.95/2006. 

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

cu majoritate de voturi , respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 

 

La punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 358/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative având ca scop, 

potrivit Expunerii de motive, „soluţionarea promptă a tuturor cazurilor de 

malpraxis, pacientul fiind despăgubit în maxim 60 de zile de la depunerea 

plângerii”. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 1 

octombrie 2013 , în calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat negativ iniţiativa 

legislativă. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi menţionează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, întrucât, 

în prezent este constituit un grup de lucru care lucrează la elaborarea unui 

proiect de act normativ care va reglementa instituţia malpraxisului. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi menţionează 

faptul că există o serie de probleme legate de plata malpraxisului, însă 

ceea ce doreşte iniţiatorul prin această propunere legislativă este 

imposibil de realizat, întrucât perioada expusă de domnia sa şi anume 60 

de zile, este insuficientă chiar şi pentru a putea dovedi prejudiciul. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca doreşte să cunoască dacă Ministerul 

Sănătăţii are cunoştinţă dacă este stabilită o sumă maximă cu care partea 

vătămată va fi despăgubită după ce va câştiga în instanţă. 

Dl.Răzvan Vulcănescu menţionează că nu are cunoştinţă despre 

acest lucru, însă proiectul de lege va fi înaintat dezbaterii Parlamentului şi 

de aici va rezulta forma finală. 

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

cu unanimitate de voturi  , respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, dl.dep.dr.Cristian Horia doreşte să 

informeze membrii comisiei asupra întâlnirii avute cu dl.Maximo Jurado 

reprezentantul asistenţilor medicali din Spania, invitat în ţara noastră de 

către dl.Mircea Timofte, preşedintele Ordinului asistenţilor medicali şi a 

moaşelor din România. 

 

In urma discuţiilor avute la Ministerul Educaţiei Naţionale, 

dl.dep.dr.Cristian Horia menţionează că, în România există un număr 

mare de asistenţi medicali, şcolarizaţi pe diferite cicluri de studii 

(55.000). Domnia sa consideră necesar să se creeze un corp profesoral tip 

Bologna. Este nevoie de 1300 de ore de educaţie la persoanele care au 
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doar 1 an de şcoală profesională, iar acest tip de şcolarizare va dura 5 ani. 

Domnia sa doreşte ca la dezbaterea în comisie a proiectului de lege, să se 

aibă în vedere aceste aspecte. 

 

Dl.dep.dr.Florin Buicu solicită ca la o şedinţă viitoare să fie invitat 

ministrul sănătăţii, pentru a face o prezentare asupra iniţiativelor 

legislative ale Ministerului Sănătăţii, care vizează eficientizarea 

sistemului sanitar din România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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