
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                                    Nr.4c-8 / 61 / 20  martie  2014 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 18 – 20 martie  2014  

 

 

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

18.03.2014 între orele 15, 00 – 18,00, în ziua de 19.03.2014 între orele 10,00 

– 16,00 şi în ziua de 20.03.2014 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a 

Centrului European de Control al Bolilor pe tema combaterii tuberculozei.  

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

modficarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 674/2013). 

3. 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. 

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2013 

pentru stabilirea unor măsuri bugetare ( PLx 87/2014). 
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5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind folosirea 

limbajului semnelor române şi/limbajului mimico-gestual oficial prin 

interpret autorizat ( PLx 112/2014). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 

implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli       

( Plx 41/2014). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protejarea 

şi sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din 

extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău  ( Plx 59/2014). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea 

şi exercitarea profesiei de bonă ( PLx 75/2014). 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( PLx 74/2014). 

 

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

audierea reprezentanţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a Centrului 

European de Control al Bolilor pe tema combaterii tuberculozei. În discuţia 

avută s-a sublinat importanţa Programului naţional de prevenire si combatere 

a tuberculozei , precum şi a derulării acestuia în conformitate cu 

recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  . Invitaţii prezenţi şi-au 

luat angajamentul de a pune la dispoziţia comisiei raportul privind situaţia 

actuală a incidenţei tuberculozei în România, precum şi a măsurilor ce vor fi 

dispuse pentru prevenirea şi combaterea acestui flagel. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind modficarea alin.(11) al 
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art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

674/2013). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (11) 

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

modificările şi  completările ulterioare, în sensul ca profesorii universitari, 

conducătorii de  doctorate şi membrii Academiei de Ştiinţe Medicale sau  ai 

Academiei Române să poată ocupa în spitalele clinice funcţia de  şef de 

secţie până la vârsta de 70 de ani. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 

decembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au avizat favorabil , iar Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială a avizat negativ proiectul de lege. 

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

amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

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. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

persoanelor cu handicap, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru 

plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din bugetul 

Ministerului Muncii prin transfer către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială, care va vira aceste fonduri primăriilor angajatoare. 
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie 2013. 

Comisia juridică,  Comisia pentru administraţie publică, Comisia 

pentru buget , precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse au avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

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 

dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2013 pentru 

stabilirea unor măsuri bugetare ( PLx 87/2014). 

Proiectul de lege are ca obiect stabilirea unor măsuri bugetare, în 

sensul suportării de la bugetul de stat a sumelor necesare programelor 

privind combaterea tuberculozei şi malariei, precum şi prin îmbunătăţirea 

cadrului legislativ existent, intervenindu-se asupra mai multor acte 

normative. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 februarie 

2014. 

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

unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de lege . 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind folosirea limbajului 

semnelor române şi/limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat 

( PLx 112/2014). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare folosirea limbajului 

semnelor române şi/sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret 

autorizat, plecând de la constatarea că persoanele cu deficienţe de auz 

întâmpină probleme de comunicare, inclusiv în relaţia cu autorităţile şi 

instituţiile publice, simţindu-se astfel marginalizate. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat în şedinţa din 3 martie 

2014. 

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

majoritate  de voturi  , avizarea negativă a proiectului de lege . 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 

implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli      

( Plx 41/2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 

implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, 

propunându-se eliminarea prevederilor conform cărora acţiunile de 

comunicare, bugetul aferent şi modalitatea de implementare a programului 

se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, precum şi stabilirea ca 

acţiunile de comunicare să se realizeze în fiecare şcoală participantă prin 

expunerea de afişe realizate în conformitate cu prevederile legale. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

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

unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a propunerii legislative . 
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La punctul şapte al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protejarea şi sprijinirea 

familiilor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de 

ţiţei din zona Suplacu de Barcău  ( Plx 59/2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare protejarea şi 

sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din 

extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

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

majoritate  de voturi  , avizarea favorabilă a propunerii legislative . 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de bonă ( PLx 75/2014). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi 

exercitarea profesiei de bonă de către persoane calificate care oferă servicii 

de îngrijire şi supraveghere la domiciliul propriu sau al copilului pe timpul 

zilei. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 februarie 

2014. 

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

unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de lege . 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor ( PLx 74/2014). 
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Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, în vederea îmbunătăţirii 

procedurilor de verificare a cererilor privind acordarea indemnizaţiei de 

creştere a copilului, atât prin reconsiderarea termenelor de transmitere a 

documentelor, cât şi prin stabilirea unui termen precis privind începerea 

plăţilor drepturilor lunare. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 februarie 

2014. 

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

unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de lege . 

 

La lucrările comisiei au participat 16 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 ), dl.dep.Grigore 

Crăciunescu, dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, 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 )  , dl.dep.Vicenţiu 

Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , fiind absenţi dl.dep.Cristian 

Horia ( Grup Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nicolae Bănicioiu( Grup 

Parlamentar al PSD). 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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