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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din perioada  25  – 28.03.2013 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

25.03.2013 între orele 17, 00 – 18,00 , în ziua de 26.03.2013 între orele 

14,00-18,00, în ziua de 27.03.2013 între orele  10,00 -15,00 şi în ziua de 

28.03.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine zi:     

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate    (PLx 213/2012). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea 

reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din 

unitățile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la 

unitățile sanitare care își reiau activitatea   ( PLx 16/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul sanitar   ( PLx 460/2012). 



4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind medicina 

şcolară ( PLx 687/2011). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor 

măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, 

precum și pentru modificarea unor acte normative ( PLx 87/2013) . 

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, punctele 1 - 3 ale ordinii de zi au 

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

 

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

procedat la dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege privind medicina 

şcolară ( PLx 687/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare domeniul asistenţei 

medicale şcolare, în vederea asigurării asistenţei sociale medicale şi 

stomatologice a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din sistemul de 

învăţământ public sau privat.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect 

de lege în şedinţa din 21 noiembrie 2011. 

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

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic au avizat negativ proiectul de lege. 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a întocmit un raport 

preliminar de respingere a proiectului de lege. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea acestei propuneri 

legislative în forma prezentată. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

La  punctul cinci  al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbateri şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor 

măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, 

precum și pentru modificarea unor acte normative ( PLx 87/2013) . 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea posibilităţii 

unităţilor/subdiviziunilor administraţiei teritoriale, inclusiv instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, să contracteze 

împrumuturi din Trezoreria Statului pentru achitarea arieratelor, în scopul 

diminuării acestora cu cel puţin 85 %, până la data de 31 martie 2013. 

Totodată, prin acest proiect se creează condiţiile ca Trezoreria Statului 

să acorde Companiei Naţionale „UNIFARM S.A.” un împrumut în limita 

sumei de 3.600 mii lei, în scopul achiziţionării de medicamente necesare 

pentru programele naţionale de oncologie/oncohematologie, T.B.C., 

HIV/SIDA şi transplant. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect 

de lege în şedinţa din 12 martie 2013. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

aprobată de Guvern. 

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

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
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La lucrările comisiei au participat  15 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna dep. Camelia 

Khraibani , dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep. Corneliu Florin Buicu , 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , dna dep.Elena Ramona 

Uioreanu, dl.dep.Grigore Crăciunescu, dl.dep.Călin Potor ( Grup 

Parlamentar al PNL), dna dep.Camelia Margareta Bogdănici, dl.dep.Petru 

Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)   , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR ), dl.dep.Tudor Ciuhodaru  (Grup Parlamentar al PP-

DD), fiind absenţi  dl.dep. Aurel Nechita, dna.dep. Lucreţia Roşca, dna 

dep.Necviser Zaharcu  ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Radu Mihai Popa 

(Grup Parlamentar al PP-DD) şi dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup 

Parlamentar al PC) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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