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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din perioada  19  – 21.03.2013 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

19.03.2013 între orele 14,00-18,00, în ziua de 20.03.2013 între orele  11,00 -

15,00 şi în ziua de 21.03.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi:     

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate  (PLx 213/2012). 

2. Reexaminarea propunerii legislative pentru completarea art.20 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (Plx 397/2012) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 266/2008 republicată, privind înfiinţarea şi 

autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a Condiţiilor de organizare şi 

funcţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 

46/2013). 

 



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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind 

operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu 

elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor 

medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

Târgu Mureş (PLx 59/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între bărbaţi şi femei (PLx 76/2013). 

 

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

procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate   (PLx 213/2012). 

În şedinţa din 12 martie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea solicitării unei noi 

examinări şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 şi 

introducerea art.91 în cadrul Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, în vederea 

urgentării încheierii de protocoale de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi 

instituţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi cu 
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organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea 

sănătăţii mintale. 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 mai 2012, 

în calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,  Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil iniţiativa 

legislativă. 

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

unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege . 

 

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

procedat la reexaminarea  propunerii legislative pentru completarea art.20 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (Plx 397/2012) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.20 din Legea nr.448/2006 în scopul creării cadrului legal pentru 

asigurarea unei locuinţe sociale persoanelor cu handicap care au deţinut în 

proprietate o locuinţă şi pe care au înstrăinat-o înainte de a se instala starea 

de handicap. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

septembrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru 

administraţie publică , amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat 

favorabil propunerea legislativă. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a iniţiativei legislative . 

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

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

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

procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 266/2008 republicată, privind înfiinţarea şi 

autorizarea unităţilor farmaceutice, precum şi a condiţiilor de organizare şi 

funcţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 

46/2013). 

Propunerea legislativă  are ca obiect de  reglementare modificarea şi  

completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată, cu modificările 

ulterioare, în sensul instituirii unei mai stricte promovări a medicamentelor, 

prin rigoarea modului de publicitate a acestora, precum şi al reglementării 

regulilor de deschidere de noi puncte farmaceutice. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 

februarie  2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru industrii 

şi servicii  au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea acestei propuneri 

legislative în forma prezentată. 

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

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

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

procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind 

operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu 

elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor 

medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

Târgu Mureş (PLx 59/2013). 

Proiectul de lege  are ca obiect de  reglementare crearea cadrului  

legal pentru  aplicarea sistemului de acordare a asistenţei de urgenţă cu  

elicoptere la  nivel naţional, realizându-se  practic operaţionalizarea la 

întregul teritoriu naţional. De asemenea, se simplifică procedurile de 

desemnare a unităţilor sanitare ca operatori medicali, dându-se posibilitatea 

desemnării altor operatori medicali prin  hotărâre a Guvernului, la 

propunerile ministrului sănătăţii şi ale ministrului administraţiei şi internelor. 

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

lege în şedinţa din 18 februarie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci precum  şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic  au avizat favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii  susţine adoptarea proiectului de lege. 

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

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat.  

 

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

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2012 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între bărbaţi şi femei (PLx 76/2013). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între 

femei şi bărbaţi urmărindu-se, în principal, transpunerea unor prevederi ale 

Directivei 2010/41/UE a Palamentului European şi Consiliului din 7 iulie 

2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi 

femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 

86/613/CEE. 

Totodată, sunt actualizate cuantumurile amenzilor contravenţionale 

aplicabile în cazul încălcării prevederilor legii, precum şi unele denumiri de 

instituţii. 

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

lege în şedinţa din  4 martie 2013. 

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

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

La lucrările comisiei au participat 19 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Aurel Nechita, dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici , dna dep. Camelia Khraibani , dna.dep. Lucreţia Roşca, 

dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep. Corneliu Florin Buicu , dl.dep.Iulian 

Dumitru Popescu , dna dep.Necviser Zaharcu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , dna dep.Elena 

Ramona Uioreanu, dl.dep.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL), 

dna dep.Camelia Margareta Bogdănici, dl.dep.Petru Movilă  ( Grup 

Parlamentar al PD-L)   ,dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ), 

dl.dep.Tudor Ciuhodaru , dl.dep.Radu Mihai Popa (Grup Parlamentar al PP-

 6



DD), dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) ,  fiind 

absent  dl.dep.Călin Potor ( Grup Parlamentar al PNL). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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