
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr.28/154   /25   iunie  2013 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 18 – 20  iunie  2013  

 

 

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

18.06.2013 între orele 14,30-18,30 , în ziua de 19.06.2013 între orele 10,00 

– 16,00 şi în ziua de 20.06.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei 

sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 103/2013 ) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru industrii . 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și 

finanțarea rezidenţiatului ( Plx 179/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului ( Plx 180/2013). 
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4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru industrii. 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind moratoriul 

pentru amânarea executării silite a cetăţenilor persoane fizice din imobile cu 

destinaţie de locuinţă ( Plx 192/2013).  

 

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

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

de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare 

proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 103/2013 ) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru industrii . 

Proiectul de  lege are ca obiect de reglementare  transferul a 13 unităţi 

sanitare cu  paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea 

Ministrului Sănătăţii şi  desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 

Ministerului  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi 

preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de 

Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 

Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz. 

De  asemenea se preconizează modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 martie 2013. 

Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

buget,finanţe şi bănci,  precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru industrii a înaintat un raport preliminar de adoptare 

cu amendamente propuse de Ministerul Transporturilor, care vizează 

includerea obiectivului principal al reglementării care a dispărut odată cu 



 3

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1998 privind 

organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din 

transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea 

Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei, prin art.17 al acestei ordonanţe de urgenţă. 

Ministerul Sănătăţii a solicitat amânarea dezbaterilor pentru consultări 

cu Ministerul Transporturilor. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și 

finanţarea rezidenţiatului ( Plx 179/2013). 

Propunerea legislativă are ca  obiect de reglementare modificarea 

alin.(3) al art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.12/2008 pivind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.179/2008, în sensul ca şi medicii rezidenţi să fie incluşi în linia de gardă 

şi să fie salarizaţi pentru această activitate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 28 mai 2013. 

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

finanţe şi bănci , precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au  

avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă întrucât 

Ordonanţa Guvernului nr.12/2008, a cărei completare se propune, a fost 

abrogată prin dispoziţiile art.31 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. 



 4

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

unanimitate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului ( Plx 180/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi  completări prin Legea 

nr.179/2008, în sensul ca medicii rezidenţi, beneficiari ai unei burse de studii 

să fie obligaţi să lucreze într-o unitate sanitară publică cel puţin 5 ani din 

momentul obţinerii titlului de specialist. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 28 mai 2013. 

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

finanţe şi bănci, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, precum şi 

Comisia pentru învăţământ au  avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă întrucât 

Ordonanţa Guvernului nr.12/2008, a cărei completare se propune, a fost 

abrogată prin dispoziţiile art.31 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. 

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

unanimitate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

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

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind reglementarea 

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

comun cu Comisia pentru industrii. 
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Parlamentul  European a votat în plenară la data de 11 iunie 2013 

Regulamentul cu privire la alimentele destinate sugarilor, copiilor de vârstă 

mică şi cele cu destinaţie nutriţională specială, urmând ca în perioada 

următoare să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Pentru a evita eventualele reglementări diferite între actul normativ 

intern şi legislaţia europeană în vigoare la momentul promovării propunerii 

legislative privind reglementarea marketingului înlocuitorilor de lapte 

matern, Ministerul Sănătăţii a înaintat propunerea de  amânare a discuţiilor 

asupra iniţativei legislative . 

În urma dezbaterilor, 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 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind moratoriul pentru 

amânarea executării silite a cetăţenilor persoane fizice din imobile cu 

destinaţie de locuinţă ( Plx 192/2013).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare amânarea 

executării silite a cetăţenilor persoane fizice din imobile cu destinaţie de 

locuinţă, dacă aceştia îndeplinesc anumite condiţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 4 iunie 2013. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dna 

dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Constantin Rădulescu ( Grup Parlamentar al 
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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 Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.Tudor Ciuhodaru (Grup 

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

al PC) , fiind absenţi dl.dep.Iulian Dumitru Popescu ( Grup Parlamentar al 

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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