
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 28/97 /  23 mai  2012 
 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  21 - 23 mai 2012   

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

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 şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii 

de asistenţă socială (PLx59/2012). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea art.5 

alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-

martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au 

avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987 (PLx74/2012). 



3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie (PLx81/2012). 

4. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

(Plx577/2010). 

5.  Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx822/2010). 

6. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx824/2010). 

7. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

(Plx857/2010). 

8. Informare privind Directiva Parlamentului European şi a 

Consiliului COM(2012)84 final, privind transparenţa măsurilor care 

reglementează preţurile medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în 

sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate. 

9. Informare privind „Raportul special privind necesitatea întocmirii 

unui raport referitor la încălcarea unor drepturi ale bolnavilor de cancer din 

România”, înaintat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor,  de către 

Avocatul Poporului. 

 

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

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii 

de asistenţă socială (PLx59/2012). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul de 

ordonanţă de urgenţă are ca obiect modificarea şi completarea unor acte 

normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, în 

scopul îmbunătăţirii cadrului legal existent şi al corelării cu noile dispoziţii 

din acest domeniu prevăzute în Legea asistenţei sociale nr.292/2011. 

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

lege în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, care este sesizată în fond, informează domnia sa. 

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

este necesară revenirea la acumularea sumei până la vârsta de 18 ani. 

Totodată, domnia sa doreşte lămuriri asupra bazei de calcul al indicatorului 

social de referinţă. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei precizează că, întrucât 

domnia sa nu a fost de acord cu promovarea Legii asistenţei sociale , va vota 

împotriva acestor corelări. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au hotărât, cu 

7 voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 

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

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea 

art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de 

eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au 

avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 

noiembrie 1987 (PLx74/2012). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect modificarea lit.d), i) şi j) ale alin.(1) al art.5 din Legea 

recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 

Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-

au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, urmărind înlăturarea neclarităţilor determinate de 

modificările succesive intervenite în legislaţia vizând domeniul medical. 

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

lege în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, care este sesizată în fond. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.CV299 din 

21.05.2012, nu susţine propunerea legislativă în forma prezentată, întrucât 

nu sunt respectate dispoziţiile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, 

în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 

normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea 

cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să prevadă şi mijloacele necesare 

pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor, precum şi 

faptul că orice drepturi suplimentare acordate unei categorii de persoane 

asigurate. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 6 

voturi pentru şi 3 abţineri, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie (PLx81/2012). 

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

lege are ca obiect de reglementare modificarea art.26 din Legea nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul prevederii posibilităţii instanţei de judecată 

de a dispune măsura interzicerii agresorului de a reveni în locuinţa familiei, 

ori de câte ori există probe sau indicii temeinice că un membru de familie a 

săvârşit un act de violenţă cauzator de suferinţe fizice sau psihice asupra 

unui alt membru. 

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

lege în forma iniţială, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei, care sunt 

sesizate în fond, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

(Plx577/2010). 

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

legislativă are ca obiect completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
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domeniul sănătăţii, intervenţia legislativă vizând ca în municipii să se poată 

organiza substaţii de ambulanţă în funcţie de numărul solicitărilor şi 

distribuţia zonală a unităţilor sanitare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 11 octombrie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 

legislativă, iar Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic a acordat un aviz favorabil. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.CV299 din 

21.05.2012, nu susţine propunerea legislativă, întrucât modalităţile de 

organizare a substaţiilor de ambulanţă sunt prevăzute în Normele de aplicare 

ale Titlului IV din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi subliniază că, în prezent, 

legislaţia permite organizarea de substaţii şi puncte de lucru ale serviciilor de 

ambulanţă atât în municipii, cât şi în alte localităţi, precum oraşe, comune şi 

sate. În consecinţă, propunerea legislativă este lipsită de obiect. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

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

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

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx822/2010). 

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

legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea lit.d1) a alin.(2) al art.218 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 
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şi completările ulterioare, care prevede că asiguraţii au dreptul  „să 

beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada 

spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile 

paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în 

condiţiile impuse de contractul – cadru”, întrucât, aşa cum rezultă din 

expunerea de motive, în situaţia actuală de criză, când finanţarea este 

insuficientă, înregistrându-se datorii şi debite neachitate, spitalele vor fi 

nevoite să limiteze tot mai mult cheltuielile, în detrimentul pacienţilor, 

deoarece nu au voie să facă angajamente legale pentru bugetul alocat, pentru 

că ar încălca dispoziţiile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.CV299 din 

21.05.2012, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi doreşte să menţioneze că 

această propunere legislativă trebuie respinsă, întrucât art.218 alin.(2) lit.d1 

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

protecţie a asiguraţilor de plată a unor costuri suplimentare efectuate pe 

perioada spitalizării. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 
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La punctul şase al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

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

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx824/2010). 

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

legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative vizând, potrivit 

Expunerii de motive, „asigurarea, chiar în condiţiile crizei economice, în 

unităţile sanitare publice, a gratuităţii actului medical pentru pacientul 

asigurat precum şi a menţinerii salarizării în sistemul sanitar”. De asemenea, 

se urmăreşte creşterea eficienţei utilizării fondurilor publice pentru 

finanţarea serviciilor medicale, provenite de la bugetul de stat, in veniturile 

proprii ale Ministerului Sănătăţii şi din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, în sensul retragerii posibilităţii finanţării 

unităţilor private din aceste fonduri publice. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.CV299 din 

21.05.2012, nu susţine propunerea legislativă, întrucât încheierea 

contractelor cu unităţile sanitare private nu conduce la grevarea Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate, deoarece furnizorilor de 

servicii medicale li se decontează serviciile medicale realizate pentru 

asiguraţi. De asemenea, accesul asiguraţilor la serviciile medicale şi 

medicamente ar fi îngreunat şi, totodată, propunerea legislativă ar conduce la 

încălcarea nejustificată a principiilor ce stau la baza sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, privind libera concurenţă între furnizorii care încheie 
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contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum şi alegerea liberă de 

către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de 

dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale Contractului-cadru. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

(Plx857/2010). 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor prevederi din 

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

completările ulterioare, în vederea unei mai eficiente cheltuiri a banului 

public, care impune ca activitatea medicală din serviciile mobile de urgenţă, 

reanimare şi descarcerare (SMURD) să fie finanţată în baza contractului – 

cadru cu casele de asigurări de sănătate, din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, în condiţiile legii, inclusiv din 

donaţii şi sponsorizări. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 8 decembrie 2010. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.CV299 din 

21.05.2012, nu susţine propunerea legislativă, deoarece aceasta va duce cu 
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siguranţă la creşterea costurilor şi dezorganizarea sistemului de urgent, cu 

impact negativ, atât asupra structurilor MAI cât şi asupra cetăţeanului. 

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

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul opt al ordinii de zi, dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele 

Comisiei, a prezentat o informare privind Directiva Parlamentului European 

şi a Consiliului COM(2012)84 final, privind transparenţa măsurilor care 

reglementează preţurile medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în 

sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate. 

Domnia sa  informează pe cei prezenţi asupra faptului că s-a solicitat 

o poziţie oficială a Ministerului Afacerilor Europene privind această 

problemă. Întrucât,  până  în prezent nefiind în posesia  acestui punct de 

vedere,  Comisia nu este în măsură să-şi exprime o opinie. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi, dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele 

Comisiei informează pe cei prezenţi asupra  „Raportului special privind 

necesitatea întocmirii unui raport referitor la încălcarea unor drepturi ale 

bolnavilor de cancer din România”, înaintat Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor,  de către Avocatul Poporului. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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