
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/ 168 / 30 iunie 2011 
 

 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor comisiei din perioada  28 - 30  iunie 2011   
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 28.06.2011 între orele 14,00-19,00, în ziua de  

29.06.2011 între orele 9,00-16,00 şi în ziua de 30.06.2011 între 

orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine zi:                                                       

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

regimul deşeurilor ( PL x 415/2011). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

contractarea serviciilor sociale ( Pl x 421/2011). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

serviciile de îngrijire şi supraveghere a copiilor pe timpul zilei           

(Pl x 424/2011). 

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

combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 

vigoare ( PL x 418/2011). 



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

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

domeniul sănătăţii ( PL x 123/2011 ). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind regimul deşeurilor ( PL x 415/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal privind măsurile şi procedurile necesare pentru 

protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau 

reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea 

deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii 

resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 14 iunie 2011. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

Avizul urmează să fie transmis Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care este 

sesizată în fond. 
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

privind contractarea serviciilor sociale ( Pl x 421/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

contractarea serviciilor sociale în vederea creării cadrului legislativ 

necesar pentru furnizarea de servicii sociale de calitate pentru toate 

categoriile de beneficiari aflaţi în situaţii de dificultate sau de risc, 

în condiţii de eficienţă şi eficacitate sporite, stimulând în acelaşi 

timp incluziunea socială a tuturor grupurilor vulnerabile. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 15 iunie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, care este sesizată în fond. 

 
 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

privind serviciile de îngrijire şi supraveghere a copiilor pe timpul 

zilei   (Pl x 424/2011). 

Propunerea legislativă reglementează cadrul normativ general 

pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unui sistem de 
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servicii de îngrijire, creştere şi educare a copiilor cu vârste mai 

mici de 3 ani. Sistemul propus este flexibil, accesibil beneficiarilor 

atât în privinţa costurilor, cât şi al disponibilităţii teritoriale, 

deschis atât iniţiativei private, cât şi iniţiativei parentale. De 

asemenea, proiectul răspunde nevoii evidente de asemenea servicii 

atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, pentru perioade mai 

îndelungate sau doar ocazional, la domiciliul copilului sau al 

furnizorului de servicii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 14 iunie 2011. 

Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri legislative, sub 

rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de la punctul II. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 
 
La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a 

avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte 

normative în vigoare ( PL x 418/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, stabilirea 

cadrului legal aplicabil preparatelor, substanţelor, plantelor, 
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ciupercilor sau combinaţii ale acestora, susceptibile să aibă efecte 

psihoactive, asemănătoare celor produse de substanţele sau 

preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substanţele 

aflate sub control naţional, altele decât cele care au regimul juridic 

stabilit prin acte normative în vigoare şi instituie măsuri de 

prevenire, control şi combatere a consumului în vederea protejării 

sănătăţii populaţiei de acţiunile negative ale acestora. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 14 iunie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.38572/27.06.2011, susţine adoptarea acestui proiect de lege, în 

forma emisă de către Senat. 

Departamentul Legislativ a înaintat o notă prin care se 

solicită operarea unor modificări de formă şi fond asupra lit.b) a 

alin.(1) al art.9, art.12 şi alin.(2) al art.13, care vizează actualizarea 

denumirii unor instituţii şi folosirea terminologiei consacrate în 

legislaţia în materie. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu 

modificările aduse de către Departamentul Legislativ al Camerei 

Deputaţilor, şi întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

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

familie a procedat la dezbatere, în fond, asupra proiectului de Lege 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 123/2011 ). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, intervenţiile legislative vizând redefinirea noţiunii de 

coplată, stabilirea categoriilor de asiguraţi care sunt scutite de 

coplată precum şi stabilirea cadrului legal pentru aprobarea, prin 

contractul cadru şi normele de aplicare ale acestuia, a Listei 

serviciilor medicale pentru care se încasează coplata şi nivelul 

coplăţii pe asigurat şi pe an calendaristic. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 

martie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.38572/27.06.20011, susţine adoptarea proiectului de lege în 

forma emisă de către Senat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ 

proiectul de lege, cu un amendament care vizează modificarea 

lit.c) a art.2131, după cum urmează: 

„c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 

740lei/lună.” 
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În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează:  dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep. Ibram 

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Stelian 

Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),  dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. dep.Diana Adriana Tuşa 

(Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre Elena Cristina  ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar al 

PD-L), dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL),  dl.dep. 
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Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Monica Maria 

Iacob Ridzi  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi Ákos ( 

Grup Parlamentar al UDMR ), dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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