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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din perioada  12  – 14.03.2013 

 
 

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

12.03.2013 între orele 14,00-15,00, în ziua de 13.03.2013 între orele  10,00 -

15,00 şi în ziua de 14.03.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi:     

1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLX 

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

2. Reexaminarea 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 ) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea articolului 31 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale ( Plx 45/2013). 

4. Dezbateri, în fond, asupra 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. 

 

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

procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLX 

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

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal privind marketingul substituenţilor laptelui matern, precum şi practicile 

aferente acestuia, în vederea asigurării, astfel cum rezultă din Expunerea de 

motive, a unei nutriţii adecvate şi sănătoase sugarilor şi copiilor de vârstă 

mică, prin protecţia şi promovarea alăptării, în vederea ameliorării stării de 

sănătate a acestora, dar şi prin asigurarea utilizării corecte a substituenţilor 

laptelui matern, atunci când aceştia sunt necesari, printr-un marketing 

corespunzător şi prin furnizarea de informaţii consistente şi obiective, într-o 

formă adecvată publicului. 

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

propunerea legislativă în şedinţa din 28 noiembrie  2011. 

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

precum şi Comisia pentru agricultură 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 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 
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indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx 384/2010 ) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În şedinţa din 12 februarie 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 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.  

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

de lege în şedinţa din 16 iunie 2010. 

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

Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a avizat negativ 

proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii retrage amendamentele depuse anterior şi se 

pronunţă de acord cu amendamentele depuse de  dl.dep.Horia Cristian  care 

privesc abrogarea  literei c) a articolului 31, abrogarea  alineatelor (31) – (33) 

ale articolului 51, precum şi a articolului III. 

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

15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, adoptarea proiectului de lege 

cu amendamentele care vor face obiectul raportului preliminar, ce va fi 

înainta Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.  
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La  punctul trei  al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea articolului 31 din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale ( Plx 45/2013) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Propunerea  legislativă  are ca obiect  modificarea şi  completarea 

art.31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind  stabilirea  

unei contribuţii pentru  finanţarea unor  cheltuieli în domeniul  sănătăţii, cu  

completările  ulterioare, în sensul înlăturării obligaţiei de plată a contribuţiei 

producătorilor din industria  farmaceutică asupra  veniturilor brute de  profit 

ale operatorilor din lanţul de distribuţie precum şi introducerea unui  plafon 

al  contribuţiei producătorilor, calculată pentru vânzările de medicamente 

generice, plafon care nu poate depăşi 5 % din valoarea vânzărilor 

trimestriale de medicamente ale fiecărui plătitor de contribuţie. 

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

legislativă în şedinţa din 12 februarie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport preliminar 

de respingere al propunerii legislative. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea acestei propuneri 

legislative în forma prezentată. 

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

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport comun, 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 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  au avizat favorabil propunerea legislativă. 

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 

unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra propunerii legislative . 

 

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 , dl.dep.Călin 

Potor, 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 
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Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.Tudor Ciuhodaru (Grup Parlamentar al PP-

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

absent  dl.dep.Radu Mihai Popa (Grup Parlamentar al PP-DD).   

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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