
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/ 105 / 11 aprilie  2013 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  9 – 11 aprilie  2013 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 

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, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi dl.Codrin 

Scutaru, secretar de stat ]n cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

  

1. Reexaminarea propunerii legislative  pentru  modificarea 

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

cu handicap (PLx 561/2009) – comun  cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 



2. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă nr. 104/2009 pentru modificarea  şi completarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 680/2009). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru 

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

sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu 

(Plx 157/2011). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2011 pentru 

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

sănătăţii (PLx 617/2011). 

5. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x 

653/2011), comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

6. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind 

verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul 

Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia (PL-x 669/2011). 

7. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în 

domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de 

management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare(PL-x 

677/2011). 
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8. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului 

(PL-x 723/2011). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar (PL-x 

460/2012). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PL-x 

89/2013). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

reexaminarea propunerii legislative  pentru  modificarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 

561/2009) – comun  cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, în 

şedinţa din 5 martie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea 

la comisii a propunerii legislative în vederea unei noi examinări şi depunerii 

unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.a) 

a alin.(4) al art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul de a acorda persoanelor cu handicap o 

indemnizaţie lunară la nivelul cuantumului stabilit pentru pensia socială 

minimă garantată, indiferent de venituri. 
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 2 

noiembrie 2009, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci precum şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil, iar Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ iniţiativa legislativă, 

conchide domnia sa. 

Dl.Codrin Scutaru, solicită cuvântul şi consideră necesar un punct de 

vedere al Ministerului Finanţelor Publice, cu privire la această propunere 

legislativă. 

De asemenea, domnia sa informează că Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei sociale şi Persoanelor Vârstnice nu susţine adoptarea propunerii 

legislative, întrucât o creştere a cuantumului indemnizaţiei lunare determină 

o influenţă financiară care nu poate fi susţinută, mai ales că iniţiatorii nu 

precizează sursele financiare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se 

astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată. 

Totodată, domnia sa subliniază că din datele statistice gestionate de 

către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, la data 

de 31.03.2009, reiese un număr total de 565.998 persoane încadrate în grad 

de handicap, dintre care 185.418 persoane cu handicap grav. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită cuvântul şi menţionează că 

aceste persoane beneficiază de o remuneraţie foarte mică. Domnia sa 

propune ca, în perioada următoare,  Ministerul Finanţelor Publice să poată 

identifica sursele financiare, care ar putea veni în beneficiul acestor persoane 

defavorizate. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici solicită cuvântul şi informează că un 

pacient încadrat în grad uşor de handicap, beneficiază de o indemnizaţie de 
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33 de lei, ceea ce nu îi permite nici asigurarea transportului lunar pentru a 

merge la reevaluare. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei intervine şi precizează 

că aceasta este o problemă foarte bine cunoscută şi discutată, ceea ce impune 

luarea unei măsuri pentru îmbunătăţirea cuantumului acestor persoane. 

Referindu-se la avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci, dl.dep.Istvan Bonis subliniază că este posibil ca aceasta să fi 

identificat sursele de finanţare. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi subliniază că 

administraţiile publice locale să decidă, printr-o expertiză amănunţită, 

persoanele care au nevoie de acest ajutor. 

Dl.dep.Florin Buicu intervine şi arată că statistica pe care a 

prezentat-o dl.secretar de stat Codrin Scutaru, datează din 31.03.2009. 

Domnia sa doreşte să cunoască de ce aceste cifre nu s-au modificat până în 

prezent. 

Dl.Codrin Scutaru precizează că există o situaţie actualizată, însă 

este în faza de finalizare. În acest sens, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se preocupă, cu un interes 

deosebit, de problema asistenţei sociale. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi informează că va vota 

pentru respingerea acestei propuneri legislative, deoarece conţinutul acesteia 

nu are suficientă substanţă. În opinia domniei sale, aceste persoane merită 

mai multă atenţie din partea autorităţilor, şi solicită Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor vârstnice, să se aplece cu mai 

multă atenţie asupra acestei categorii de persoane. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport preliminar ce va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.  

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, punctele 2 – 10 ale ordinii de zi 

au fost amânate, cu unanimitate de voturi, până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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