
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr.28/ 116 /25  aprilie 2013 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 23 – 25  aprilie  2013  

 

 

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

23.04.2013 între orele 14,00-18,30, în ziua de 24.04.2013 între orele 12,00 – 

15,00 şi în ziua de 25.04.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi:           

1. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate (PLx 872/2010) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind 

verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul 

Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia (PL-x 669/2011). 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea şi 

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

617/2011). 
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4. Dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLX 

734/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru industrii. 

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

Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea 

Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată ( PLx 

77/2013). 

 

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

reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate (PLx 872/2010) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

În şedinţa din 12 februarie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

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

examinări şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea numărului 

maxim de posturi din sistemul de asigurări sociale de sănătate, modalitatea 

de încadrare în acest număr maxim de posturi, precum şi încetarea 

contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu din sistemul de asigurări 

sociale de sănătate. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 decembrie 

2010. 

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

finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege în forma aprobată de 

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

majoritate de voturi (1 abţinere), adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat şi întocmirea unui raport preliminar, în acest sens, care 

va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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

reexaminarea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul 

unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din 

subordinea acestuia (PL-x 669/2011). 

În şedinţa din 12 martie 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 stabilirea măsurilor 

privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către 

Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia, cu scopul de a se 

permite controlul mixt alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi 

reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în 

vederea eficientizării activităţii de control. În acest sens, activităţile specifice 

în domeniul financiar, în domeniul resurselor umane, al normării, organizării 

şi salarizării vor putea fi controlate şi vor exista modalităţi de îndrumare, 

remediere a eventualelor nereguli constatate, precum şi sancţionarea 

acestora, după caz. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 

noiembrie 2011. 

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

finanţe şi bănci , Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
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teritoriului şi echilibru ecologic , precum şi  Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege cu amendamente. 

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

cu majoritate de voturi ( 1 abţinere ) , adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. 

 

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.73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 617/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării statutului juridic 

al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţie publică autonomă, 

care va funcţiona în coordonarea Ministerului Sănătăţii, ca organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat în şedinţa din 7 

noiembrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului ş echilibru ecologic, precum şi 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege în forma aprobată de 

Guvern. 

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

cu majoritate de voturi ( 2 abţineri ) , adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente care ţin de tehnica legislativă. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri,  în fond, asupra proiectului de Lege privind reglementarea 

marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLX 734/2011) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru industrii. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal privind marketingul substituenţilor laptelui matern, precum şi practicile 

aferente acestuia, în vederea asigurării, astfel cum rezultă din Expunerea de 

motive, a unei nutriţii adecvate şi sănătoase sugarilor şi copiilor de vârstă 

mică, prin protecţia şi promovarea alăptării, în vederea ameliorării stării de 

sănătate a acestora, dar şi prin asigurarea utilizării corecte a substituenţilor 

laptelui matern, atunci când aceştia sunt necesari, printr-un marketing 

corespunzător şi prin furnizarea de informaţii consistente şi obiective, într-o 

formă adecvată publicului. 

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

propunerea legislativă în şedinţa din 28 noiembrie  2011. 

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

protecţie socială,   precum şi Comisia pentru agricultură au avizat favorabil 

iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru industrii a înaintat un raport preliminar de adoptare cu 

amendamente. 

Ministerul Sănătăţii susţine iniţiativa legislativă cu amendamente. 

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

unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege . 

 

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

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

de urgenţă a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului 

Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată ( PLx 77/2013). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea 

Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii centralizată pentru sistemul 

sanitar, care încheie contracte de achiziţie publică sau acorduri-cadru, în 

numele şi pentru unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua ministerului 

şi a autorităţilor administraţiei publice locale. 

Scopul unei asemenea măsuri îl reprezintă gestionarea eficientă a 

resurselor financiare alocate, achiziţionarea de produse şi servicii de calitate 

şi stabilirea unor variaţii mai mici de preţuri. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 martie 2013. 

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 favorabil proiectul de 

lege. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

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

majoritate de voturi ( 10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere ) , 

adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

La lucrările comisiei au participat 19 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Aurel Nechita, dl.dep. Corneliu Florin 

Buicu, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna dep. Camelia Khraibani , 

dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Iulian Dumitru Popescu , dna dep.Necviser 

Zaharcu, dl.dep.Constantin Rădulescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Călin Potor, dna 

dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Grigore Crăciunescu ( Grup 

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

Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)   ,  dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 
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Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.Tudor Ciuhodaru (Grup Parlamentar al PP-

DD) şi dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , fiind 

absent dl.dep.Ştefan Burlacu (Grup Parlamentar al PP-DD). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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