
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr.4c-8 /138 / 29  mai   2014 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  27 – 29  mai 2014 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 

18 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi: 

- dna.Graziela Vâjâială, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti – 

Doping; 

- dna.Irina Alexe, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dna.Daniela Juravlea, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 
 



1. Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale Anti – Doping 

pe anul 2013 (R5/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

învăţământ din Camera Deputaţilor, Comisia pentru sănătate publică şi 

Comisia pentru învăţământ din Senat. 

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

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern (PLx 

734/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru industrii. 

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

suplimentele alimentare (PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru agricultură. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale 

de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate ( Plx 636/2013). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

combaterea consumului de droguri în trafic, precum şi în cazul 

persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru 

siguranţa, securitatea şi sănătatea terţilor ( Plx 49/2014) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru  transporturi şi infrastructură.  

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 55/2014). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru 

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

sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 161/2014). 
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8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată (Plx 

77/2014). 

9. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

173/2014). 

10. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

acordarea de asistenţă tehnică şi socială persoanelor cu deficienţe de auz 

şi vorbire ( Plx 217/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

11. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

carnetul de sănătate al copilului ( Plx 245/2014) . 

 

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

dezbaterea raportului de activitate al Agenţiei Naţionale Anti – Doping pe 

anul 2013 ( R5/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ 

din Camera Deputaţilor, Comisia pentru sănătate publică şi Comisia 

pentru învăţământ din Senat. 

În baza prevederilor art. 6, litera (t) din Legea nr. 227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, conform căreia 

„În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, Agenţia îndeplineşte 

următoarele atribuţii: […] prezintă, anual, un raport de activitate 

Guvernului şi Parlamentului”, Agenţia Naţională Anti-Doping a elaborat 

un Raport de activitate pe anul 2013. 

Raportul de activitate pe anul 2013 cuprinde date şi informaţii 

despre organizarea instituţională, activităţile şi rezultatele obţinute, 

activitatea internaţională, precum şi despre resursele umane şi financiare 

de care  a beneficiat în anul 2013. 
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Comisia a luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 

2013 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi să îl supună spre prezentare Camerelor reunite ale Parlamentului. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind reglementarea 

marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru industrii. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, la solicitarea Ministerului 

Sănătăţii, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate  de voturi, amânarea 

dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 

alimentare (PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, 

educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi 

cu tulburări de sănătate mintală asociate ( Plx 636/2013) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010, prin introducerea unor precizări 

referitoare la serviciile de sănătate, educaţie şi sociale specializate care să 
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cuprindă toată gama de terapii destinate nu doar copiilor de vârstă 

precoce, ci şi celorlalte categorii de persoane care suferă de tulburări din 

spectrul autist şi care au nevoie de asistenţă specializată, pentru a elimina 

orice discriminare şi a le acorda şanse egale la viaţă şi la integrare socio-

profesională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

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

pentru drepturile omului a avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Dl.dep.dr.Iulian Popescu solicită cuvântul şi precizează că terapia 

copiilor afectaţi de autism trebuie începută de la o vârstă cât mai precoce. 

Domnia sa subliniază că aceste terapii făcute după vârsta de 13-14 ani 

este nesemnificativă şi poate duce chiar la o degradare accentuată a 

pacientului. 

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 , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind combaterea 

consumului de droguri în trafic, precum şi în cazul persoanelor care 

lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranţa, 

securitatea şi sănătatea terţilor ( Plx 49/2014) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru  transporturi şi infrastructură.  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect  crearea cadrului legal pentru 

combaterea consumului de droguri în  trafic, precum şi în cazul 
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persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru 

siguranţa, securitatea terţilor.  

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru apărare 

şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Dna.Irina Alexe, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne solicită cuvântul şi menţionează că nu susţine adoptarea 

propunerii legislative, întrucât majoritatea prevederilor prezentate sunt 

reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi menţionează că 

propunerea legislativă conţine foarte mulţi termeni cu caracter incert. 

Totodată, domnia sa precizează că această problemă este reglementată 

relativ bine la ora actuală. 

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

cu unanimitate de voturi , întocmirea unui raport preliminar de respingere 

a propunerii legislative ce va fi înaintat Comisiei pentru  transporturi şi 

infrastructură. 

 

La punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii ( Plx 55/2014). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.237 

alin.(1) lit.e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
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în scopul creării cadrului legal pentru decontarea, de către Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate, a costurilor protezelor mamare şi a materialelor 

şi dispozitivelor necesare operaţiilor de reconstrucţie în urma afecţiunilor 

oncologice. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

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

finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, întrucât 

soluţia legislativă preconizată se află cuprinsă în proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru 

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

sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative. 

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 , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

161/2014). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea respectării 

angajamentelor asumate de Guvernul României faţă de organismele 
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financiare internaţionale privind modificarea legislaţiei existente pentru 

implementarea unei reforme cuprinzătoare a sistemului sanitar şi pentru 

asigurarea sustenabilităţii financiare a acestui sistem, a creşterii eficienţei 

cheltuielilor din acest sector şi a îmbunătăţirii rezultatelor sale. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 aprilie 

2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii a întocmit o serie de amendamente, pe care le supune 

spre analiză membrilor comisiei. 

În acest sens, dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei supune 

la vot amânarea dezbaterilor, în vederea analizării acestor amendamente. 

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

cu unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La punctul opt al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată (Plx 77/2014). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul 

interzicerii distribuţiei cu amănuntul a medicamentelor în mediul online 

şi în afara unităţilor farmaceutice. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 

februarie 2014. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil , iar  

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Dl.dep.Petre Movilă, solicită cuvântul şi precizează că aceasta este 

o iniţiativă bazată pe cazuri reale şi realizată în colaborare cu Colegiul 

Farmaciştilor din Iaşi. Domnia sa propune amânarea dezbaterilor, în 

vederea depunerii de amendamente. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, întrucât 

orice reglementare în domeniul distribuţiei cu amănuntul a 

medicamentelor în mediul online trebuie să ţină cont de prevederile 

Titlului VII a – „Vânzarea la distanţă către populaţie”- din Directiva 

2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 

2001, de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de 

uz uman. 

Dl.dep.dr.Florin Buicu solicită cuvântul şi subliniază că este 

necesar un proiect mai complex, care să reglementeze distribuţia 

medicamentelor utilizând platforma electronică. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi propune amânarea 

dezbaterilor cu două săptămâni. Domnia sa subliniază că atunci când se 

vinde online, nu se mai poate ţine controlul asupra produselor care sunt 

originale sau falsificate. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, la solicitarea iniţiatorului, 

membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate  de voturi, amânarea 

dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 173/2014). 

 9



Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

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

completările ulterioare, în sensul asigurării fondurilor anuale destinate 

finanţării sistemului de sănătate în cuantum de minim 6% din  produsul 

intern brut aferent anului respectiv. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 31 

martie 2014. 

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

finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

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 zece al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind acordarea de 

asistenţă tehnică şi socială persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire       

( Plx 217/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Da.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  adoptarea unor  

măsuri având drept scop facilitarea participării la  viaţa economică şi  

socială a persoanelor cu deficienţe de auz şi vorbire. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 

aprilie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea 

legislativă. 
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Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice şi Ministerul Afacerilor Interne nu susţin adoptarea propunerii 

legislative. 

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 unsprezece al ordinii de zi , membrii Comisiei au 

procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

carnetul de sănătate al copilului ( Plx 245/2014) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  acordarea carnetului 

de sănătate al copilului, în care să fie cuprinse toate informaţiile 

medicale, profilactice şi preventive legate de acesta. Carnetul de sănătate 

are un regim special şi se achiziţionează de către unitatea medicală unde 

se naşte acesta. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

aprilie 2014. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ iniţiativa 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

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

cu majoritate de voturi , respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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