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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 2 – 4 aprilie  2013  

 
 

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

2.04.2013 între orele 16,00 – 18,00 , în ziua de 3.04.2013 între orele 14,00-

18,00 şi în ziua de 4.04.2013 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, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

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

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea 

reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din 

unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la 

unităţile sanitare care îşi reiau activitatea  ( PLx 16/2013). 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 86/2013). 



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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor 

de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi 

Statele Unite ale Americii ( PLx 82/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

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 trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

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

de urgenţă a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 86/2013). 

Prin acest proiect de act normativ se creează baza legislativă privind 

acordarea din bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor către societăţile 

aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, la care statul este acţionar 

majoritar, prin aport în numerar şi majorarea capitalului social. 

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

lege în şedinţa din 12 martie 2013. 

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

finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, în forma 

prezentată de Guvern. 

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

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma emisă de 

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

procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor 

de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și 

Statele Unite ale Americii ( PLx 82/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Proiectul de lege stabileşte cadrul legal prin care titlurile oficiale de 

medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi 

Statele Unite ale Americii în una din specialităţile medicale clinice şi 

paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-

dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin 

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1509/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, să fie echivalate cu Certificatul de medic specialist, 

eliberat de Ministerul Sănătăţii în vederea exercitării profesiei pe teritoriul 

României. 

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

lege în şedinţa din 11 martie 2013. 

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

protecţie socială, precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi, au avizat favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

emisă de Guvern. 

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

majoritate de voturi (o abţinere), adoptarea proiectului de lege în forma 

emisă de Guvern, şi întocmirea unui raport preliminar, în acest sens, care va 

fi înaintat Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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La lucrările comisiei au participat  17 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, dna dep.Necviser Zaharcu, dl.dep. Aurel 

Nechita ( 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.Radu Mihai Popa, dl.dep.Tudor Ciuhodaru  (Grup 

Parlamentar al PP-DD), fiind absenţi  dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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