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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 25 – 27 martie 2014 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 

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 propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

271/2013). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 



2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei 

de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România ( Plx 509/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind cartela 

de acces în instituţiile de învăţământ şi sanitare ( Plx 52/2014) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile ( PLx 451/2013). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi 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 50/2014) - 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

6. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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

reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma domeniul sănătăţii ( PLx 271/2013). 

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

şedinţa din 5 noiembrie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
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retrimiterea la comisie a propunerii legislative în vederea unei noi examinări 

şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării gărzii în 

unităţile cu paturi, prin acordarea unei zile libere plătite după finalizarea 

gărzii, precum şi plata orelor de gardă. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 iunie 

2013. 

Consiliul Legislativ, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au avizat negativ , iar Comisia juridică , de disciplină şi imunităţi a 

avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi, menţinerea soluţiei de respingere a propunerii legislative, exprimată 

în raportul depus cu nr.4c-8/175 din 12 septembrie 2013 întrucât art.184 din 

Legea nr.95/2006 nu face obiectul tematicii prezentate, sediul materiei 

constituindu-l Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România ( Plx 509/2013). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanței 

de Urgență nr.144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările ulterioare. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Dl.dep.Petre Movilă, în calitate de iniţiator, solicită amânarea 

dezbaterilor până în momentul în care este aprobată Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2008, care se află pe ordinea de zi a plenului Camerei 

Deputaţilor. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Cristian Horia, în 

sensul amendării acestei propuneri legislative. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind cartela de acces în 

instituţiile de învăţământ şi sanitare ( Plx 52/2014) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea sistemului 

de acces pe bază de cartelă în instituţiile şi unităţile de învăţământ şi 

sanitare, în vederea prevenirii actelor de agresiune şi a infracţiunii de furt. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

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

finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

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

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici se pronunţă pentru adoptarea acestei 

propuneri legislative, întrucât, în alte state, precum Israel şi Germania, prin 

introducerea acestor cartele de acces, poate fi controlat şi contorizat 

programul de lucru. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei precizează că nu este 

vorba despre accesul persoanelor din exterior, ci al elevilor, profesorilor şi 

personalului medical din instituţiile de învăţământ şi sanitare. 

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

este nevoie de elaborarea unei legi pentru o problemă care ţine strict de 

regulamentul de ordine interioară al unei instituţii. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.Petre Movilă, care se 

şi pronunţă împotriva adoptării acestei iniţiative legislative. 

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

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 
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La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile ( 

PLx 451/2013). 

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

legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 

privind calitatea apei potabile, în sensul ca apa potabilă îmbuteliată în sticle 

sau în alte recipiente să fie pusă în consum cu respectarea prevederilor 

privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare şi cu obligaţia 

înscrierii pe etichetă a conţinutului de nitraţi şi nitriţi, exprimat în mg/l. 

Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ, iar Comisia juridică a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru industrii a avizat favorabil cu amendamente. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi se pronunţă de 

acord cu adoptarea propunerii legislative, întrucât apa plată este folosită şi la 

hrana pentru sugari. În opinia domniei sale, este necesar a se trece pe 

etichetă concentraţia de nitraţi şi nitriţi în limitele stabilite. 

Dna.dep.Rodica Nassar intervine şi precizează că această problemă 

este reglementată. 

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

apele minerale naturale primesc avizele necesare de punere pe piaţă. 

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

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 
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La punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 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 50/2014) - sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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, în vederea corelării cu 

prevederile Legii asistenţei sociale nr.293/2011. 

Inţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 februarie 

2014. 

Comisia juridică a avizat favorabil, iar Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru drepturile omului au avizat 

negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a iniţiativei legislative. 

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

aceste prevederi sunt deja reglementate prin Legea nr.151/2010, privind 

serviciile de specialitate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 

persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 

asociate. 

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

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 
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La punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

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

solicitarea iniţiatorului , amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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