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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  19 – 21 iunie 2012 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi, dl.Răzvan 

Vulcănescu, secretar de stat în  cadrul Ministerul Sănătăţii, dna.Denisa 

Pătraşcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege  privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății (PLx 43/2012) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi 



completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( PL x 679/2010). 

3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de 

liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical ( PLx 

105/2012). 

 

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

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic au procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege  

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2011 pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx 43/2012).  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie arată că proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii, în sensul ca raportul asupra unui caz de malpraxis să fie 

efectuat de către unul sau mai mulţi experţi desemnaţi in lista naţională a 

experţilor şi nu din lista judeţeană, aşa cum este în prezent. Totodată, se 

stabileşte ca lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care 

managementul asistenţei medicale se transferă către autorităţile 

administraţiei publice locale să se aprobe prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Ministerului Sănătăţii. 

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. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.CV1172/12.06.2012 propune includerea în textul proiectului de lege a 
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unor amendamente prin care se urmăreşte crearea cadrului legal, în baza 

căruia să se poată stabili, ulterior, prin Hotărâre a Guvernului, suma maximă 

pe care asiguratul o va plăti cu titlu de coplată într-un an calendaristic. 

Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a însuşit aceste amendamente şi a 

procedat la întocmirea unui raport preliminar. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil 

proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia a depus o serie de amendamente la 

prezentul proiect de lege. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi menţionează că 

Ministerul Sănătăţii doreşte să folosească coplata ca şi pârghie de control 

asupra sistemului sanitar. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi propune 

introducerea, prin Hotărâre de Guvern a sumei minime şi maxime care să 

reprezinte coplata pentru fiecare categorie de serviciu medical. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi consideră că dacă se 

specifică în lege suma minima, fixă sau maximă, prin aceasta se va elimina  

posibilitatea medicilor care vor să-şi crească performanţa. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia precizează că fiecare medic trebuie să 

stabilească cuantumul coplăţii. Domnia sa consideră că un cuantum minim şi 

maxim reprezintă un compromis acceptabil în situaţia actualului sistem de 

sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu solicită cuvântul şi 

menţionează că actuala finanţare a sistemului de sănătate nu poate asigura un 

pachet bazal de servicii. În opinia domniei sale coplata este un lucru bun, dar 

trebuie gândit foarte bine pentru a putea duce la o îmbunătăţire a sistemului 

de sănătate. 
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Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi subliniază faptul că 

orice pacient care merge la medic plăteşte, deci coplata este un lucru 

acceptat de toată populaţia. De asemenea, domnia sa arată că dacă se 

stabileşte coplata ca  sumă fixă, aceasta nu va permite concurenţa în sistem. 

În prezent, legea coplăţii este votată şi promulgată, fiind doar necesară o 

limitare a acesteia. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa solicită cuvântul şi arată că introducerea 

coplăţii aduce o dificultate în plus pentru majoritatea populaţiei. Domnia sa 

menţionează că există în vigoare o lege de clasificare a spitalelor, care este 

în măsură să modifice coplata, în funcţie de procentul primit de la Fondul 

Naţional Unic de Asigurări de Sănătate. În opinia domniei sale, suma fixă 

poate rămâne în discuţie, raportată la clasificarea unităţilor sanitare. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că în acordul 

cu Fondul Monetar Internaţional este specificată ca limită data de 15 iunie 

2012, pentru ca această lege să fie modificată pentru a se putea aplica în cea 

mai bună variantă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii  

hotărăsc adoptarea proiectului de lege cu majoritate de voturi (1 abţinere),  

cu amendamente, care vor face obiectul raportului comun. 

 

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

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la dezbaterea, în fond, 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 

679/2010). 
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Dl.dep.dr.Horia Cristian, secretar al Comisiei pentru sănătate şi 

familie, arată că proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

reglementării procesului de reevaluare a persoanelor cu handicap şi 

extinderii sferei de competenţă a comisiei superioare, mai ales pe acest 

segment, ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în 

urma acţiunilor de control efectuate în baza ordinelor ministrului muncii, 

familiei şi protecţiei sociale, a introducerii acţiunii de suspendare a dreptului 

la asistenţă socială sub forma de prestaţii sociale în bani, până la încheierea 

procesului de reevaluare, a anulării încadrării în grad de handicap pentru 

persoanele adulte cu handicap, dacă în urma reevaluării nu se menţine 

încadrarea în gradul de handicap şi a introducerii de sancţiuni în cazurile în 

care certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap au fost acordate 

nejustificat. Totodată, se urmăreşte acoperirea vidului legislativ creat ca 

urmare a abrogării Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele 

măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub 

autoritatea sa. 

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. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au 

avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii 

hotărăsc, cu majoritate de voturi (1 abţinere), adoptarea proiectului de lege, 

cu amendamentele prezentate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, care vor face obiectul raportului comun. 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de 

liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical ( PLx 

105/2012). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al 

art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea 

şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe 

actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr.598/2001, în sensul 

introducerii farmaciştilor şi a asistenţilor medicali de farmacie în categoria 

personalului care poate exercita în mod independent servicii conexe actului 

medical. 

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

de lege în şedinţa din 23 aprilie 2012. 

Membri comisiei au hotărăsc, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege, până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

PREŞEDINTE 

RODICA NASSAR 
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