
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/259 / 11 octombrie 2012 
 
 

S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din zilele de 10 şi 11.10. 2012 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 10.10.2012 între orele 9,30 – 15,30 şi în ziua de 11.10.2012 

între orele 9,00 – 12,30, având următoarea ordine zi:    

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru 

modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 135/2011). 

2. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 privind 

modificarea şi completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008 ( PLx 196/2011). 

3. Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 363/2012) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 



4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înființarea, funcționarea şi organizarea cabinetelor de consiliere 

pentru criza de sarcină ( Plx 348/2012). 

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

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

domeniul sănătăţii ( PLx 730/2011). 

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

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

domeniul sănătăţii ( PLx 729/2011). 

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

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

domeniul sănătăţii ( PLx 726/2011). 

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

modificarea şi completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 727/2011). 

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

modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii ( PLx 703/2011). 

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

modificarea şi completarea Legii 46/2003 privind drepturile 

pacientului ( PLx 723/2011). 

11. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei 

potabile ( Plx 587/2011). 
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12. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor    

( Plx 401/2012). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la reexaminarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 

pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 135/2011). 

În şedinţa din 25 septembrie 2012, Plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 

pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008, în vederea 

reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii farmaciei nr.266/2008, republicată, în sensul abrogării 

dispoziţiei de la alin.(2) al art.12 care prevede posibilitatea 

înfiinţării a câte unei farmacii comunitare în gări, aerogări şi centre 

comerciale de mare suprafaţă, prin excepţie de la alin.(1) al art.12, 

precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.42, respectiv 31 

decembrie 2012. 

Au fost depuse două amendamente ce vizează prorogarea 

termenului prevăzut la art.42, respectiv 31 decembrie 2015. 

Supuse la vot, cele două amendamente au fost respinse cu 

majoritate de voturi. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

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

următorul amendament:  

"Art. 42. - Dispoziţiile art. 12 se aplică până la data de 31 

decembrie 2014 inclusiv." 

 

La  punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la reexaminarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 

privind modificarea şi completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008 ( PLx 196/2011). 

În şedinţa din 25 septembrie 2012, Plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât retrimiterea, la comisie, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 

privind modificarea şi completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

articolului II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 

pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008, intervenţiile 

legislative vizând prorogarea până la data de 1 mai 2011 a 

termenului de analiză a cererilor depuse anterior datei de 30 

decembrie 2010, în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare 

pentru farmacii şi drogherii, precum şi reglementarea situaţiei 
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cererilor depuse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.130/2010, pentru cazurile la care nu se 

poate efectua inspecţia de farmacie. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, adoptarea proiectului de lege în forma 

Senatului şi întocmirea unui raport de înlocuire. 

 

La  punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra  

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 

363/2012).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 în vederea asigurării 

fondurilor necesare pentru plata salariilor asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale, prin agenţiile teritoriale de prestaţii sociale. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative 

şi întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La  punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra 

propunerii legislative privind înfiinţarea, funcţionarea şi 
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organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină ( Plx 

348/2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect  de reglementare crearea  

cadrului juridic adecvat pentru înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor de consiliere pentru criză de sarcină, astfel 

încât femeia să poată conştientiza impactul pe care avortul îl are 

asupra sănătăţii sale  fizice şi psihice. 

Membrii Comisiei au hotărât , cu majoritate de voturi, 

amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative . 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 730/2011). 

Propunerea  legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi  completările ulterioare, în sensul 

impunerii obligaţiei persoanelor care deţin funcţii publice de 

autoritate să se trateze numai în România. Prin excepţie de la 

această regulă, potrivit proiectului,  respectivele persoane se pot 

trata în străinătate, „doar în situaţiile în care sunt depăşite  

posibilităţile de diagnostic şi tratament în România”. În cazul 

încălcării obligaţiei stabilite prin proiect, sancţiunea constă în 

„pierderea funcţiilor deţinute” de către respectivele persoane. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La  punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 729/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

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

modificările şi  completările ulterioare, în vederea efectuării 

periodice a acţiunilor de dezinsecţie şi  deratizare. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La  punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 726/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul că, persoanele 

aflate în şomaj sunt exceptate de la norma conform căreia serviciile 

medicale solicitate de asigurat nu sunt decontate din Fondul 
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naţional unic de asigurări sociale de sănătate, contravaloarea 

acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de 

la bugetul de stat sau alte surse, după caz. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La punctele 8 şi 9 membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 727/2011) şi asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 703/2011). 

Cele 2 propuneri legislative au acelaşi obiect de 

reglementare, respectiv modificarea art.197 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea celor două iniţiative legislative 

şi întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La  punctul 10 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri , în fond, asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

46/2003 privind drepturile pacientului ( PLx 723/2011). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amendarea 

unor prevederi ale Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului, 

în sensul completării dispoziţiilor referitoare la drepturile 

pacientului în ceea ce priveşte informarea, refuzul actelor 

medicale, necesitatea obţinerii consimţământului părintelui sau 

tutorelui legal al minorilor în cazul participării lor în învăţământul 

medical clinic şi la cercetare ştiinţifică. 

Membrii Comisiei au hotărât , în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 

La  punctul 11 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la reexaminarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile ( Plx 587/2011). 

În şedinţa din 21 februarie 2012, Plenul Camerei Deputaţilor 

a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei 

potabile, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou 

raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind 

calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul ca apa potabilă îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente să 

fie pusă în consum cu respectarea prevederilor privind ambalarea 
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şi etichetarea produselor alimentare şi cu obligaţia înscrierii pe 

etichetă a conţinutului de nitraţi şi nitriţi, exprimat în mg/l. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La  punctul 12 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor ( Plx 401/2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.132/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. Modificările propuse constau în majorarea procentului 

indemnizaţiei lunare de creştere a copilului de la 75 % la 85 %, 

eliminarea prevederilor referitoare la plata indemnizaţiei lunare 

începând cu cel de-al patrulea copil, prelungirea perioadei de 

concediu pentru creşterea copilului, precum şi acordarea 

indemnizaţiei timp de o lună după decesul copilului, pentru 

recuperarea psihică şi/sau fizică a părinţilor aflaţi în această 

situaţie. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi după cum 

urmează : dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei , dna.dep. 

Sonia-Maria Drăghici , dl.dep. Florian Popa , dna.dep. Lucreţia 

Roşca ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, dna. dep.Diana Adriana Tuşa, dl.dep.Cristian Horia ( 

Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. Dobre Elena Cristina, 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru , dl.dep.Petru Movilă , dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu, dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie ( Grup 

Parlamentar al PD-L)   ,  dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), fiind absenţi dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi       

( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

RODICA NASSAR 

 

 

 
 11


		2012-10-11T15:15:21+0300
	Cristina E. Bologan




