
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/ 197 / 24 iunie 2010 
 

 
S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din zilele de  23 şi 24 iunie 2010 

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 23.06.2010 între orele 14,00 - 18,00 şi în 

ziua de 24.06.2010 între orele 9,00 – 12,00 având următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 510/2009).  

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege 

privind reproducerea umană asistată medical  (PLx 690/2009). 

3. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea 

şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România (PL x 

16/2010).  

4. Diverse. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de către 

dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

510/2009).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

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

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

instituirii cadrului legislativ privind standardizarea procedurilor 

terapeutice, ceea ce va determina o mai eficientă utilizare a 

fondurilor publice, introducerea unor specialităţi adecvate 

patologiei actuale în medicina dentară şi formarea medicilor 

specialişti în domeniul medicinei dentare. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.384485/22.06.2010 susţine adoptarea proiectului de lege,  cu 

amendamentele prezentate în anexă. 

În cadrul dezbaterilor au fost adoptate, în unanimitate, 

următoarele amendamente: 

• după nr.crt.1 din ordonanţă se introduc 4 noi puncte 

pct.11 – 14 , care vizează : modificarea lit.d) a art.60 şi 

introducerea lit.d1) în corpul aceluiaşi articol, modificarea 

alin.(2) al art.69 şi modificarea lit.a) a alin.(1) al art.380. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie, a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege, cu amendamente, care vor face obiectul 

raportului. 

 

Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât amânarea dezbaterilor asupra proiectelor de 

lege înscrise la punctele 2 şi 3 din ordinea de zi. 

 

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

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. 

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 
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Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L)  . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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