
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                           Nr.4c-8 / 215/  3 iunie 2015 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 26  şi 28  mai  2015 

 

 

La lucrările comisiei comune sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul 

de 19 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie şi 23 deputaţi din 

totalul de 24 membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse, prin rotaţie,  de domnul deputat 

Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie şi de 

domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

La lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi: 

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- d-na. Mihaela Ungureanu – preşedintele Autorităţii Naţionale 

pentru Persoane cu Dizabilităţi; 

- d-na. Anca Ilie – consilier Autoritatea Naţională pentru 

Persoane cu Dizabilităţi; 

- dl. Gabriel Lungu – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

Comisiile au adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 
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1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate ( PLx 384/2010) . 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

persoanelor cu handicap ( Plx 62/2014). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

persoanelor cu handicap ( Plx 260/2014) . 

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

modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 42/2015) . 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 302/2015) . 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 

republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Plx 358/2015) . 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (PLx 

396/2015). 

8. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind 

salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului 

public de asistenţă socială în anul 2015 ( PLx 21/2015) . 
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9. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi ( Plx 363/2015). 

 

Începând cu ora 11.00, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a 

desfăşurat lucrările în şedinţă comună împreună cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială . 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiilor procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 

384/2010). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările 

ulterioare, în sensul eficientizării activităţii de acordare şi verificare a 

certificatelor de concediu medical în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, precum şi responsabilizarea atât a medicilor 

prescriptori cât şi a asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu 

medical, în conformitate şi cu legislaţia similară a altor state membre ale 

Uniunii Europene.  

În şedinţa din 12 februarie 2013, Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea proiectului de Lege în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui  raport suplimentar. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat negativ 

proiectul de lege, conchide domnia sa. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele 

admise, care se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiilor procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

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

handicap ( Plx 62/2014). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, urmărindu-se îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

concretizate în introducerea obligativităţii evaluării şi reevaluării la 

domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile, precum şi actualizarea 

periodică a ordinului emis de autorităţile administraţiei publice centrale 

prin care se stabilesc criteriile medico-psihosociale pentru încadrarea în 

grad şi tip de handicap. 

În şedinţa din  22 aprilie 2015, Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea propunerii legislative în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport . 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului au avizat negativ propunerea legislativă.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiilor procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

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

handicap ( Plx 260/2014) . 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 

şi (3) ale art.24 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul acordării unui număr nelimitat de 

călătorii dus-întors cu trenuri regio R şi interregio IR, fără regim de 

rezervare clasa a II-a, pentru persoanele cu handicap grav şi handicap 

accentuat, în regim de gratuitate. De asemenea, având în vedere 

modificările propuse, se preconizează că de aceste prevederi vor beneficia 

şi însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, 

precum şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, dar şi 

însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora. 

În şedinţa din 13 mai 2015, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea propunerii legislative în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport . 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 28 

aprilie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 

legislativă.  
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiilor au 

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

şedinţă ulterioară. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiilor procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.26 

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

persoanelor cu handicap ( PLx 42/2015) . 

Domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei, 

informează că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

art. 26 din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul instituirii posibilităţii ca persoanele cu handicap grav 

sau accentuat să beneficieze de scutirea de la plata taxei asupra 

autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, fără ca acestea 

să fie adaptate handicapului, scutirea aplicându-se numai pentru unul 

dintre aceste mijloace de transport. 

În şedinţa din 13 mai 2015, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi depunerii 

unui nou raport.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 februarie 

2015. 

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

finanţe şi bănci au avizat negativ, iar Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil iniţiativa legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiilor procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 302/2015). 

Domnul deputat Adrian Solomon, preşedintele comisiei, 

informează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, propunându-se: 

- eliminarea condiţiei ca autoturismul, motocicleta sau 

mototriciclul să fi adaptate handicapului în vederea beneficierii de scutire 

de la plata taxelor aferente acestora; 

- includerea însoţitorilor şi a asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap în cadrul beneficiarilor de scutire de la plata rovinietei; 

- limitarea beneficiului de scutire de la plata rovinietei la un singur 

autoturism, şi anume primul deţinut de fiecare persoană îndreptăţită. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 

martie 2015. 

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

finanţe şi bănci şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au avizat 

negativ, iar Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

avizat favorabil iniţiativa legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative în forma 

prezentată de iniţator. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiilor procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 

358/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea  alin.(2) 
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al art.96 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap cu o nouă literă, litera h), în sensul 

instituirii dispoziţiei potrivit căreia programele de interes naţional care au 

ca scop integrarea, incluziunea socială şi profesională a persoanelor 

adulte cu handicap, precum şi creşterea calităţii vieţii acestora, finanţate 

sau cofinanţate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, 

să vizeze şi „accesibilizarea instituţiilor şi a clădirilor publice pentru toate 

persoanele cu handicap, indiferent de tipul de handicap.” 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 

aprilie 2015. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ, iar Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative în forma 

prezentată de iniţator. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, membrii Comisiilor procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind 

protecţia maternităţii la locurile de muncă ( PLx 396/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.25/2004, cu 

modificările ulterioare, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin 

României, în calitatea sa de stat membru al UE. Termenul de transpunere 

al Directivei 2014/27/UE este 1 iunie 2015, dată până la care România 

trebuie să adopte şi să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
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prezentul proiect de act normativ, astfel încât legea să intre în vigoare la 

data menţionată anterior. 

Proiectul de lege  a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 mai 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil iniţiativa 

legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor hotărăsc, cu 

majoritate de voturi ( 1 abţinere ), adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Începând cu ora 14.00, dezbaterile au continuat în plenul Comisiei 

pentru sănătate şi familie. 

La punctul opt al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea 

personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de 

asistenţă socială în anul 2015 ( PLx 21/2015) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prin prezentul proiect de Lege se prevede ca începând cu 1 ianuarie 2015 

să fie majorat cu 100 lei cuantumul brut al salariului de bază prevăzut 

pentru luna decembrie 2014 pentru personalul din cadrul sistemului 

public sanitar, inclusiv din unităţi medico-sociale şi personalul sistemului 

public de asistenţă socială. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 

februarie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi  Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci  au avizat favorabil proiectul de lege. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare în forma prezentată de Senat, cu un amendament 

respins. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise şi înaintarea unui raport preliminar Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi, membrii Comisiilor  procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi ( Plx 363/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare desemnarea şi 

înfiinţarea mecanismelor naţionale prevăzute de art.33 din Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de 

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006. 

Astfel, se înfiinţează Consiliul de monitorizare a implementării 

Convenţiei, ca autoritate administrativă autonomă sub control 

parlamentar, precum şi Punctele de contact în cadrul mai multor ministere 

cu atribuţii relevante în implementarea Convenţei. Totodată, se 

desemnează Direcţia pentru protecţia persoanelor cu dizabilităţi, în 

calitate de Mecanism de coordonare a măsurilor pentru implementarea 

Convenţiei. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  a avizat 

negativ, iar Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil iniţiativa 

legislativă. 
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Comisia pentru muncă a înaintat un raport preliminar de respingere 

a propunerii legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun al comisiilor. 

 
 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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