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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada   9 – 11 septembrie 2014  

 

 

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

de 9.09.2014 între orele 14,00 – 18,00, în ziua de 10.09.2014 între orele 

9,30 – 16,00  şi în ziua de 11.09.2014 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.77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii ( PLx 653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

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

ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre 

semnare şi semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013        

( PLx 358/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării 



debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului    

( PLx 389/2014). 

 

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.77/2011 privind stabilirea unei 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 

653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 

contribuţiei trimestriale la care sunt obligaţi deţinătorii autorizaţiilor de 

punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, 

pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, 

precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, 

folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin 

farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru 

medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin 

centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma emisă de Guvern. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, la solicitarea Ministerului 

Sănătăţii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi  , 

amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind ratificarea 

Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi 

semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 ( PLx 

 2



358/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea 

Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi 

semnată de România la Kumamoto. Convenţia are ca scop protejarea 

sănătăţii umane şi a mediului de emisiile antropice şi emisiile de compuşi 

de mercur şi mercur metalic. 

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

cu unanimitate  de voturi  , adoptarea proiectului de lege în forma emisă 

de Guvern . 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate 

cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului ( PLx 389/2014). 

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă 

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

creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea 

copilului, respectiv aministierea fiscală a persoanelor beneficiare, ca 

urmare a stabilirii unui cuantum eronat al indemnizaţiei, pe baza 

documentelor prezentate. 

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 18 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-
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Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

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

Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu    , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian 

Horia ( 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 absent   dl.dep.Nicolae Bănicioiu  . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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