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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 23 şi  24 mai 2018 

 

La lucrările comisiei din zilele de 23 și 24 mai 2018 sunt prezenți 

17 deputați din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Lucreția Roșca, 

vicepreşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

-doamna Laura Malinetescu, director – Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate; 

 - domnul Nica Ionuț Cătălin, șef serviciu  în cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi (Plx.30/2018) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx.276/2018). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului 

nr.46/2003 (Plx.277/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanţa Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor (PLx.288/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind finanţarea 

activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor 

subordonate (PLx.293/2018). 
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6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (Plx.309/2018). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute 

de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Plx.30/2018), 

sesizare în comun cu  Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.8/2016, în sensul extinderii 

atribuţiilor Consiliului de Monitorizare, precum şi măsuri de îmbunătăţire 

substanţială a actului propriu-zis de monitorizare a procesului de 

implementare a Convenţiei ONU pentru toate persoanele cu dizabilităţi 

din România.  

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Comisia pentru drepturile omului şi Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil inițiativa legislativă. 

În cursul dezbaterilor este prezentat raportul preliminar al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială prin care se propune adoptarea cu 

amendamente a iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de adoptare este aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Amendamentele se regăsesc în 

anexa la raportul comun. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea art.234 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.276/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art.234 din Legea nr.95/2006, în vederea stabilirii unor 

modalităţi de comunicare, către asiguraţi, a informaţiilor privind 

deconturile efectuate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru 

serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, 

materialele sanitare, dispozitivele medicale şi celelalte servicii la care au 

dreptul asiguraţii, de care au beneficiat în anul precedent.  

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

legislativă în şedinţa din 25 aprilie 2018. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative, cu observaţiile şi 

propunerile prezentate în punctul de vedere. 
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În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează  la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 

(Plx.277/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea art.34 din Legea nr.46/2003, în sensul 

eliminării posibilităţii pacienţilor de a oferi plăţi suplimentare şi donaţii 

angajaţilor unităţilor sanitare în care au fost îngrijiţi, menţinerii 

posibilităţii acestora de a oferi donaţii unităţilor sanitare, precum şi 

includerea acestor donaţii în situaţia privind execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli al spitalului public.  

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

legislativă în şedinţa din 25 aprilie 2018. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative, cu observaţiile şi 

propunerile prezentate în punctul de vedere. 

În cadrul dezbaterilor este prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, 

propunerea de amânare este acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea punctului 1 

din anexa nr.1 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

(PLx.288/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

modificarea punctului 1 din anexa nr.1 la Ordonanţa Guvernului 

nr.42/2004, în sensul definirii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor ca autoritate de reglementare şi control în 

domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de 

specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 

subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului.  

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

Lege în şedinţa din 2 mai 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă  a  

proiectului de Lege. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind finanţarea activităţii 
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Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate 

(PLx.293/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că proiectul de Lege are ca obiect de reglementare finanţarea 

activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor 

subordonate, urmând a fi abrogată reglementarea actuală în materie, 

respectiv Legea nr.48/2012. Iniţierea proiectului constă în necesitatea 

detalierii tuturor surselor de venituri din cadrul sistemului administraţiei 

penitenciarelor, pe tipuri de unităţi.  

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

lege în şedinţa din 3 mai 2018. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă  a  proiectului de 

lege. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea propunerii legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(Plx.309/2018). 

Doamna deputat Lucreția Roșca, vicepreședintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010, urmărindu-se, prin 

completarea art.52, ca persoanele care nu îndeplinesc condiţia referitoare 

la stagiul minim de cotizare sau în specialitate să poată beneficia de 

pensie pentru limită de vârstă, calculată proporţional cu stagiul de 

cotizare raportat la stagiul minim de cotizare sau în specialitate. Totodată, 

prin modificarea alin.(5) al art.65, se preconizează instituirea dreptului de 

a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără 

penalizarea prevăzută la alin.(4), şi pentru persoanele care au locuit cel 

puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea petrochimică şi remanentă 

corespunzătoare unei raze de 8 km în jurul anumitor localităţi, prin 

adăugarea localităţii Piteşti.  

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

legislativă în şedinţa din 7 mai 2018. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  propunerii 

legislativă. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dr. Lucreţia ROŞCA 


