
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/ 44 / 3 martie 2011 
 
 

 

S I N T E Z A 
   lucrărilor comisiei din perioada 1 – 3 martie  2011   

    
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 01.03.2011 între orele 14,00 – 19,00, în ziua 

de 02.03.2011 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 03.03.2011 

între orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă ( Pl x 583/2010) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea 

profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor 

şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România ( Pl x 584/2010) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

serviciile de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei ( Pl x 

13/2011). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării       

( Plx 408/2010)  - sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2006 

a securităţii şi sănătăţii în muncă ( Pl x 583/2010) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea alin.(1) al art.30 din Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr.319/2006 cu o nouă literă, în sensul includerii în 

categoria accidentelor de muncă a îmbolnăvirii sau decesului 

unei persoane din cauza muncii suplimentare pentru îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu, în condiţiile în care salariatul nu şi-a 

exprimat, în prealabil, acordul scris privind prelungirea timpului 

de muncă, iar posibilitatea muncii suplimentare să fi fost 

acceptată şi de către  sindicat, în contractul colectiv de muncă, 
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acordul angajatului neputând fi considerat valabil mai mult de 

un an. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 11 octombrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au 

avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere 

a propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu 6 voturi pentru, 2 

împotrivă şi 3 abţineri, respingerea propunerii legislative şi 

întocmirea unui raport comun, în acest sens. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind 

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 

Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România (Pl x 

584/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.6 din Legea nr.460/2003 privind exercitarea 

profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor 

şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, în vederea 

stabilirii, pentru persoanele care exercită aceste profesii, a 

vârstei standard de pensionare la 65 de ani, indiferent de sex, cu 

posibilitatea continuării activităţii profesionale, la cerere, până la 

împlinirea vârstei de 70 de ani, pentru doctorii în ştiinţe, 

respectiv aceleaşi drepturi privind vârsta de pensionare, cu ale 

medicilor, farmaciştilor şi asistenţilor medicali, întrucât îşi 

desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 11 octombrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat 

negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere 

a propunerii legislative. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere), respingerea 

propunerii legislative şi întocmirea unui raport comun, în acest 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind serviciile de îngrijire şi educare a copiilor pe 

timpul zilei ( Pl x 13/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de îngrijire şi 

educare a copiilor pe timpul zilei, organizate sub formă de creşe, 

centre de zi sau servicii la domiciliu. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din data de 

28.02.2011, iniţiatorul şi-a retras propunerea legislativă. 

Deoarece Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, 

procesul legislativ se consideră încheiat. 

 

 La punctul patru 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.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării       

( Plx 408/2010)  - sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
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sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile legislative 

vizând, potrivit Notei de fundamentare, „creşterea implicării 

autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea 

activităţii spitalului şi stabilirea cadrului legal pentru gestionarea 

eficientă a asistenţei medicale acordată în unele unităţi sanitare 

cu paturi”. Totodată, este propusă stabilirea unei noi clasificări a 

spitalelor, în funcţie de competenţe, precum şi a modalităţii de 

plată a obligaţiilor restante la furnizorii de medicamente, 

materiale sanitare şi utilităţi. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.13431/28.02.2011 susţine adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamentele pe care le-a înaintat comisiei. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi, au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, cu care suntem sesizaţi în 

comun, a întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectului 

de lege, cu amendamente. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege, în vederea studierii amendamentelor depuse, 

până la următoarea şedinţă. 
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La lucrările comisiei din zilele de 1 şi 2 martie 2011 au 

participat 17 deputaţi după cum urmează: dna.dep. Rodica 

Nassar (Grup Parlamentar al PSD), dl.dep.Călin Potor (Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al 

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

Naţionale), 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 ), dl.dep. Samoil Vîlcu 

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

Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre Elena Cristina  ( 

Grup Parlamentar al PD-L), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar 

al UDMR ) şi  dl.dep. Tudor Ciuhodaru (Grup Parlamentar al 

PNL) , iar în ziua de 3 martie 2011 au fost prezenţi 16 deputaţi 

după cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar 

al PSD), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep. Ibram 

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

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

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

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

Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre Elena Cristina  ( 

Grup Parlamentar al PD-L), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar 

al UDMR ) , fiind absent dl.dep. Tudor Ciuhodaru (Grup 

Parlamentar al PNL) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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