
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                                    Nr.4c-8 / 36 / 3 martie  2014 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 25 – 27 februarie  2014  

 

 

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

25.02.2014 între orele 14, 00 – 18,00, în ziua de 26.02.2014 între orele 10,00 

– 16,00 şi în ziua de 27.02.2014 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, 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 412/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

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

completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind 

protecţia şi promovarea drepturilor pesoanelor cu handicap  ( Plx 461/2013) 

- sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 



3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 557/2013). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului ilicit de droguri şi a Tabelelor - anexă la Legea 

nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope   (PLx 495/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi apărare naţională. 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

suplimentele alimentare ( PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice . 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 ( PLx 174/2009) .  

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi 

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

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice ( Plx 24/2014). 
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La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, 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 412/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap , republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea formării unei categorii de funcţionari publici în limbaj 

mimico-gestual şi Braille , înfiinţarea unor cabinete de consultanţă pe lângă 

consiliile locale, cât şi posibilitatea introducerii în şcoli, în mod opţional, a 

acestui limbaj folosit de persoanele cu handicap. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

octombrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

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

pentru femei şi bărbaţi , precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au 

avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar  de respingere a propunerii legislative. 

Dna dep.Camelia Bogdănici, dna dep.Lucreţia Roşca şi dna 

dep.Camelia Khraibani au depus o serie de amendamente la această iniţiativă 

legislativă. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice susţine amendamentele  prezentate. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate  de voturi  , adoptarea propunerii legislative cu amendamente şi 

întocmirea unui raport preliminar ce va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. Amendamentele se regăsesc în raportul comisiei. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege pentru completarea alin.(2) al 

art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap  ( Plx 461/2013) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin.(2) al 

art.96 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările  

ulterioare, cu o nouă literă, lit.g),  în sensul includerii în  programele 

naţionale finanţate de Ministerul Muncii, Familiei , Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, a programelor de dresaj de specialitate a câinilor 

ghizi pentru asistenţa persoanelor cu handicap vizual. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 

2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de aprobare a proiectului de lege în forma Senatului. 

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

unanimitate  de voturi  , adoptarea proiectului de lege cu amendamente de 

tehnică legislativă şi întocmirea unui raport comun. 
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La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

557/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, propunându-se încadrarea de personal 

de  specialitate de asistenţă medicală cunoscătoare a limbii minorităţilor 

naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor 

naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, introducerea 

obligaţiei organelor competente ale A.N.A.F. sau ale caselor de asigurări  

după caz, să emită notificări în cazul în care nu se achită contribuţia la 

asigurările sociale de sănătate pe o perioadă de 60 de zile, prelungirea 

perioadei maxime de valabilitate a cardului european de sănătate de la 6 luni 

la 2 ani de la emitere, astfel încât să acopere perioada de timp necesară 

şederii temporare.  

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ iar 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Dl.dep.Kereskenyi Gabor a depus un amendament la această iniţiativă 

legislativă. 

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

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

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 

ilicit de droguri şi a Tabelelor - anexă la Legea nr.339/2005 privind regimul 

juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope   

(PLx 495/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi apărare naţională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.143/2000, precum şi completarea Tabelelor – anexă la 

legea respectivă cu 30 de substanţe noi cu efect psihoactiv. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi apărare naţională a înaintat 

un raport preliminar de adoptare a proiectului 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, adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi 

întocmirea unui raport preliminar ce va fi înaintat Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi apărare naţională. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 

alimentare ( PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice . 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului unitar 

de reglementare şi a bazei de date care să conţină toate tipurile de suplimente 

alimentare certificate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene. 
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Totodată se stabilesc sancţiuni penale şi contravenţionale pentru 

nerespectarea prevederilor instituite de prezenta lege. 

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

lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

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

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

 

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

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

de urgenţă a Guvernului 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 ( PLx 

174/2009) .  

În şedinţa din 5 mai 2009 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 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, 

transpunând prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 7.09.2005 privitor la libertatea de stabilire, libera prestare a 

serviciilor şi recunoaşterea calificărilor profesionale în legislaţia naţională 

din sectorul de sănătate. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 martie 2009, 

în calitate de primă Cameră sesizată. 

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 favorabil proiectul de lege. 

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

majoritate  de voturi  , adoptarea proiectului de lege cu amendamente şi 

întocmirea unui raport. 

 

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

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

de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi completarea unor 

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

Proiectul de  lege are ca obiect  de  reglementare modificarea şi  

completarea unor acte normative în domeniul sanitar pornind de la 

necesitatea transpunerii în legislaţia naţională a normelor cuprinse în 

Directiva 2010/84/UE şi în Directiva 2010/53/UE, în scopul evitării 

angajării răspunderii statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene pentru  neîndeplinirea obligaţiei de transpunere în termenele 

stabilite (21 iulie 2012, respectiv 27 august 2012). 

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

de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

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

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

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice ( Plx 24/2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul abrogării 

dispoziţiilor referitoare la salarizarea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi. 

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

unanimitate  de voturi  , avizarea negativă a propunerii 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, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu şi  dna dep. 

Camelia Khraibani ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Călin Potor ( Grup Parlamentar al PNL),  dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , 

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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