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La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi şi 5 absenţi. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2010 privind unele 

măsuri financiare în domeniul sănătăţii (PLx 454/2010). 

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

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

427/2010) . 

3. Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 440/2009) . 
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4. Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 880/2007) . 

5. Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 195/2010) . 

6. Diverse. 

 
La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie, 

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2010 privind unele 

măsuri financiare în domeniul sănătăţii (PLx 454/2010) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

Lege are ca obiect de reglementare autorizarea caselor de asigurări de 

sănătate pentru a încheia angajamente legale suplimentare în anul 2010 în 

limita sumei de 500 milioane lei pentru achiziţionarea de medicamente cu 

şi fără contribuţie personală. 

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

Lege în şedinţa din 8 septembrie 2010. 

Domnia sa acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Sănătăţii, 

pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra acestui proiect de lege. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie menţionează că, având în vedere 

că fondurile alocate pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală 

pentru anul 2010 au fost angajate, dar nu acoperă necesarul acestui an, 

pentru asigurarea unui acces neîntrerupt al populaţiei la medicamente, s-a 

impus această intervenţie legislativă de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2010 autorizează CNAS să introducă în volumul şi 

structura bugetului FNUASS detalierea pe domenii de asistenţă medicală 
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a creditelor de angajament suplimentare şi să comunice Ministerului 

Finanţelor Publice, precizează domnia sa. Prin urmare, Ministerul 

Sănătăţii, susţine adoptarea unui raport de admitere a proiectul de lege, în 

forma prezentată. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi subliniază că ar fi necesar ca 

textul acestei ordonanţe de urgenţă să fie amendat, pentru că altfel, se va 

ajunge în situaţia în care spitalele vor rămâne fără bani chiar şi pentru 

plata salariilor.  

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie menţionează că aceste credite de 

angajament vor merge şi către spitale. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că ordonanţa 

îşi produce efectele, iar banii au fost deja cheltuiţi. 

Dl.dep.Ion Burnei, se pronunţă pentru adoptarea acestui proiect de 

lege, care este absolut necesar. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru doreşte să cunoască dacă această sumă 

a fost cuprinsă în rectificarea bugetară. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie intervine şi precizează că această 

sumă nu a fost cuprinsă în rectificarea bugetară. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei supune la vot 

proiectul de lege aflat în discuţie. 

Cu 7 voturi pentru şi 5 abţineri, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie hotărăsc, întocmirea unui raport preliminar de admitere, care va 

fi înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu care suntem sesizaţi, 

în comun. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 
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427/2010) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul interzicerii testării medicamentelor pe subiecţi umani 

în vârstă de până la 14 ani, prin prevederea acestei fapte drept infracţiune. 

După cum se arată în expunerea de motive, soluţia legislativă 

preconizată are în vedere faptul că „până în prezent legislaţia existentă nu 

interzice asemenea teste, dar nici nu prezintă un cadru larg prin care să fie 

reglementate proceduri stricte de efectuare a testelor, de supraveghere, de 

prezentare şi combatere a potenţialelor riscuri, precum şi o procedură care 

reglementează răspunderea în caz de reacţii adverse, afecţiuni grave sau 

deces al subiectului testului”. 

De asemenea, se precizează că interzicerea procedurilor de testare 

a medicamentelor pe copii în vârstă de până la 14 ani ar urma să fie 

aplicabilă numai până la reglementarea aspectelor menţionate. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în forma iniţială, prin 

aprobare tacită, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu care suntem sesizaţi 

în comun, a înaintat un raport de respingere asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, arată că Ministerul Sănătăţii nu 

susţine proiectul de lege aflat în dezbatere, deoarece acesta contravine 

Directivei 2001/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

aprilie 2001 privind armonizarea legislaţiei, reglementărilor şi măsurilor 
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administrative ale statelor membre, referitoare la implementarea regulilor 

de bună practică în desfăşurarea studiilor clinice efectuate pe 

medicamente de uz uman transpusă în Ordinul ministrului sănătăţii 

nr.904/2006 precum şi Regulamentului (CE) nr.1901/2006 privind 

medicamentele de uz pediatric şi de modificare a Regulamentului (CEE) 

nr.1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE şi a 

Regulamentului (CE) nr.726/2004 (care trebuie respectat de toate statele 

membre ale Uniunii Europene, fără a fi transpus în legislaţia naţională). 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa solicită cuvântul şi se pronunţă pentru 

respingerea acestei iniţiative legislative, motivând prin faptul că anumite 

produse medicale destinate copiilor trebuie testate exclusiv pe aceştia, în 

conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici subliniază că un medicament, 

pentru a fi pus pe piaţă trebuie trecut prin teste îndelungate până când 

poate fi testat pe om. Domnia sa nu susţine adoptarea acestui proiect de 

lege. 

Dna.dep.Diana Tuşa intervine şi consideră că era mai potrivit ca 

iniţiatorii să se refere la înăsprirea pedepselor în cazul încălcării 

prevederilor legale şi nu susţine adoptarea acestei iniţiative. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei supune la vot 

proiectul de lege . 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie, hotărăşte, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun 

de respingere asupra proiectului de lege . 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
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sănătăţii (Plx 440/2009) - sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul incriminării lovirii sau a oricărui act de violenţă, 

precum şi al vătămării corporale săvârşite împotriva personalului medical 

aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu ori pentru fapte îndeplinite în 

timpul desfăşurării atribuţiilor de serviciu. 

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

legislativă în şedinţa din 16 septembrie 2009. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu care suntem sesizaţi 

în comun, a înaintat un raport de respingere asupra propunerii legislative 

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

domeniul sănătăţii, menţionează domnia sa. 

De asemenea, dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie informează pe cei 

prezenţi că Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative, deoarece faptele prevăzute în propunerea legislativă sunt 

incriminate şi reglementate în Codul Penal art.180-184, iar dispoziţiile 

referitoare la acestea sunt aplicabile în prezent, indiferent de subiectul 

pasiv al infracţiunii. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, arată că, 

personalul medical aflat în exerciţiu, este supus destul de des agresivităţii 

verbale şi fizice din partea pacienţilor şi aparţinătorilor.  Sancţionarea 

actelor de violenţă asupra medicilor ar descuraja această agresivitate, 

permiţând personalului medical să poată acţiona eficient în interesul 

pacientului. 
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Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi subliniază că 

această iniţiativă legislativă este menită să apere suplimentar medicul la 

locul de muncă, faţă de astfel de  fapte care sunt cuprinse în Codul Penal. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian menţionează că această modificare 

vizează Codul Penal şi nu Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii. Legea trebuie să aibă un spectru mai larg, care să apere toate 

profesiile liberale şi nu numai medicii, conchide domnia sa.  

Dna.dep.Diana Tuşa propune ca, de comun acord să se respingă 

această propunere legislativă şi să se vină cu o altă propunere mai 

completă, care să vizeze completarea Codului Penal. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, supune la vot 

propunerea legislativă aflată în dezbatere. 

Cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, Comisia pentru 

sănătate şi familie hotărăşte întocmirea unui raport comun de respingere. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 880/2007). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.29 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul creări 

cadrului legal pentru asigurarea asistenţei medicale profilactice şi curative 

inclusiv prin centre de diagnostic şi tratament, laboratoare pentru analize 

medicale, unităţi spitaliceşti cu internare de zi şi continuă, precum şi 

farmacii cu regim deschis, înfiinţate şi administrate de cultele religioase 

recunoscute, în calitate de furnizori de servicii medicale, care pot 

organiza şi activităţi de medicină preventivă paleativă şi de recuperare. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 3 decembrie 2007. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, a acordat aviz favorabil, menţionează 

domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie apreciază că elaborarea unor 

prevederi distincte care să reglementeze în mod expres înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea anumitor tipuri de structuri sanitare de către 

culte nu se justifică, deoarece Legea nr.95/2006 permite cultelor 

recunoscute înfiinţarea acestor structuri sanitare, cu condiţia respectării 

dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile fiecărui tip de structură sanitară 

în parte care se doreşte a fi înfiinţată. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian, este de acord cu antevorbitorul său şi 

consideră că această iniţiativă legislativă este inutilă. 

Dna.dep.Rodica Nassar, supune la vot propunerea legislativă 

aflată în discuţie. 

Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie se 

pronunţă pentru respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 195/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.91 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, preconizând ca la intrarea în unităţile sanitare 
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care asigură asistenţa medicală publică de urgenţă să fie asigurată o bandă 

de circulaţie specială denumită „bandă roşie de urgenţă” marcată 

corespunzător, destinată exclusiv serviciilor medicale de urgenţă, 

pompierilor şi poliţiei. 

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

legislativă în şedinţa din 13 aprilie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, s-a primit 

aviz favorabil asupra propunerii legislative aflată în dezbatere, 

menţionează domnia sa. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, solicită 

cuvântul şi subliniază că marcarea acestei benzi de urgenţă reprezintă o 

măsură de fluidizare a traficului, facilitând trecerea autovehiculelor 

speciale care au exclusivitate. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie informează că Ministerul 

Sănătăţii, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative în forma 

prezentată de către iniţiator, deoarece în prezent majoritatea acestor 

unităţi de urgenţă nu beneficiază de spaţiul necesar alocării acestei benzi. 

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

ar fi necesar ca toate spitalele să aibă căi de acces în unităţile sanitare cu 

specific de urgenţă, dar, din păcate nu toate spitalele beneficiază de 

spaţiul necesar pentru punerea în practică a acestora. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi consideră că aceste 

reglementări ar fi trebuit emise prin ordin de ministru. În opinia domniei 

sale, amenajarea acestei benzi de urgenţă ar trebui să fie obligatorie în 

spitalele de urgenţă.  

Dna.dep.Diana Tuşa consideră că iniţiativa este bună, dar ar trebui 

formulat un amendament care să prevadă un termen limită până la care să 

fie puse în aplicare aceste prevederi. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei propune amânarea 

dezbaterilor pentru viitoarea şedinţă, timp în care, vor fi depuse 

amendamente. 

Cu majoritate de voturi, Comisia hotărăşte amânarea dezbaterilor 

pentru viitoarea şedinţă. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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