
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate şi familie               Nr.28/514 /6 octombrie 2006 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţelor comisiei din zilele de 2, 3 şi 5.10.2006 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

Lucrările sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, care supune la vot ordinea de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România (PLx124/2006) 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx193/2006) 

3. Audieri privind criteriile care au stat la baza reorganizării 

comisiilor de specialitate din cadrul MSP şi care au dus la desfiinţarea 

comisiei de oncologie şi a comisiei de genetică medicală 

4. Diverse 

Administrator
Original



5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România nr.139/1995 (PLX 124/2006). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, la comisie, 

s-au înaintat o serie de propuneri care au fost formulate de Societatea 

Naţională de Cruce Roşie; propune discutarea acestora. 

Amendamentele vizează modificarea şi completarea Legii 

nr.139/1995, inclusiv modificarea art.20 care face obiectul proiectului de 

lege aflat în dezbaterea comisiei. 

Domnia sa propune ca votul asupra acestora să se facă în următoarea 

şedinţă. 

În continuare, domnia sa prezintă prima propunere şi anume 

completarea art.11 lit.k) din Legea nr.139/1995 care cuprinde prevederi 

privind atribuţiile Societăţii Naţionale de Cruce Roşie. Astfel, lit.k), care se 

reformulează, va avea următorul cuprins: 

Art.11 lit.k) – să se organizeze cursuri de surori voluntare de Cruce 

Roşie şi cursuri de prim ajutor, obligatorii, pentru categoriile profesionale 

expuse riscurilor de accidentare şi pentru şcolile de şoferi amatori şi 

profesionişti. 

Domnia sa apreciază că numărul din ce în ce mai mare de accidente în 

traficul rutier impune o mai bună pregătire a conducătorilor auto în domeniul 

primului ajutor. De-a lungul anilor, Societatea Naţională de Cruce Roşie a 

dovedit că are experienţa şi resursele materiale şi umane necesare pentru 
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instruirea în domeniul primului ajutor. În plus, începând cu anul 2003, 

Societatea Naţională de Cruce Roşie a fost inclusă în Campania Europeană 

de Siguranţă Rutieră, campanie sprijinită de Uniunea Europeană şi 

coordonată de Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi 

Semilună Roşie. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  - prezintă următoarea propunere a 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 

La art.16 alin.(2), după sintagma „de la bugetul de stat” să se 

introducă sintagma „prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice se 

asigură anual”. 

Solicitarea este justificată întrucât începând cu anul 2003, în temeiul 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/28.06.2003 aceste fonduri 

necesare realizării atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie au fost 

alocate prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, situaţie care a condus la 

dificultăţi practice; în plus, nu reflectă natura sarcinilor şi a mandatului 

organizaţiei de Cruce Roşie. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion – prezintă propunerea Societăţii de Cruce Roşie 

la art.20 alin.(1) şi anume eliminarea sintagmei „În cursul lunilor mai şi 

septembrie”. 

Argumentarea se bazează pe experienţa ultimilor ani care arată că 

schimbările climatice conduc la înmulţirea şi agravarea consecinţelor 

dezastrelor naturale care afectează România. Solicitând eliminarea sintagmei 

„în cursul lunilor mai şi septembrie”, Societatea Naţională de Cruce Roşie 

din România apreciază că prin perceperea taxei de timbru, asupra biletelor 

vândute la evenimentele culturale şi sportive, pe tot parcursul anului va fi 

mai bine pregătită financiar să intervină în sprijinul victimelor acestor 

dezastre. În plus, organizaţia trebuie să implementeze programe de 
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informare şi pregătire a comunităţilor locale expuse celor mai mari riscuri, 

astfel încât acestea să poată face faţă mai bine în cazul unor eventuale 

dezastre. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu – prezintă următoarea propunere a Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie şi anume modificarea art.20 alin.(4) astfel: Pentru 

toate evenimentele prevăzute la alin.(1), fondurile vor fi colectate şi virate 

trimestrial în contul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România”. 

Societatea Naţională de Cruce Roşie aduce ca argumente următoarele: 

Colectarea la nivel central, într-un cont unic şi deschis special în acest 

scop, ce urmează a fi menţionat în normele metodologice, ar fi mai simplă 

pentru entităţile plătitoare şi ar permite organizaţiei noastre să asigure 

transparenţa necesară cu privire la fondurile obţinute din această sursă şi mai 

ales cu privire la modul lor de utilizare. 

Sumele obţinute din această sursă urmează a fi utilizate cu 

următoarele trei destinaţii:  

- finanţarea unor programe/proiecte/servicii la nivel local 

destinate să vină în sprijinul celor mai vulnerabile comunităţi,  

- crearea unui fond naţional pentru situaţii de urgenţă care 

să permită o intervenţie umanitară rapidă în cazul producerii unui dezastru, 

precum şi dezvoltarea capacităţilor de răspuns ale SNCRR în acest domeniu, 

- susţinerea cheltuielilor de administrarea, funcţionare şi 

reprezentare ale sediului central şi filialelor SNCRR  

Procentul alocat fiecăreia dintre destinaţiile menţionate mai sus, 

precum şi procedura concretă de alocare, monitorizare şi raportare a acestor 

fonduri, urmează a fi stabilite prin normele metodologice şi regulamentele 

proprii ale SNCRR. 
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Dacă s-ar aplica modalitatea de distribuţie aprobată de Senat, ar urma 

ca cele mai mici fonduri să revină filialelor din judeţele cu cele mai multe 

comunităţi vulnerabile, unde nivelul de dezvoltare economică face ca sumele 

încasate din bilete la evenimente culturale şi sportive să fie foarte reduse.  

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin – prezintă următoarea propunere a Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie; la art.20 alin.(5) completarea textului cu sintagma 

„În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul 

Oficial al României; Societatea Naţională de Cruce Roşie va emite norme 

...”. 

Organizaţia de Cruce Roşie are nevoie de acces rapid la aceste 

fonduri, prevederea legală fiind inoperabilă în absenţa normelor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, prezintă 

propunerea asupra art.20 prin introducerea unui nou text ca alin.(6). 

„Sarcina de verificare şi control a perceperii şi virării timbrului Crucii 

Roşii revine organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor 

Publice.” 

Domnia sa consideră că în absenţa unei astfel de prevederi, ar scădea 

cu mult eficienţa prevederilor articolului 20. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion – propune actualizarea amenzilor prevăzute la 

art.21 alin.(1) şi anume de la 20.000.000 lei la 2000 lei şi de la 50.000.000 

lei la 5.000 lei deoarece prin Legea nr.524/2004 a intervenit procesul de 

denominare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – supune la vot 

amânarea adoptării amendamentelor pentru următoarea şedinţă a comisiei. 

Comisia votează, în unanimitate, amânarea finalizării proiectului de lege 

pentru următoarea şedinţă de comisie. 
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La punctul al doilea al ordinii de zi, comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx193/2006). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune ca să se 

treacă la dezbaterea articolelor asupra cărora s-au formulat amendamente. 

 

Titlul legii 

Domnia sa propune ca, pentru armonizare cu recomandarea din 

Convenţia Internaţională privind protecţia şi promovarea drepturilor şi a 

demnităţii persoanelor cu dizabilităţi adoptată la New York în anul 2006, 

titlul legii să se completeze cu sintagma „şi a demnităţii.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.5 pct.9 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune ca în 

definiţia unităţii protejate autorizate să se adauge sintagma „în cadrul 

căreia cel puţin 30%...”. 

Domnia sa arată că în conformitate cu Legea nr.512/2002 procentul 

minim al persoanelor cu handicap trebuie să fie de 30% din numărul total de 

angajaţi. 

Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.6 
Dl.dep.dr.Luchian Ion – propune un nou text ca lit.j) cu următorul 

cuprins. 
j) pensionare anticipată pentru limita de vârstă dacă au 10 ani 

vechime în muncă pentru nevăzători, 20 de ani vechime în muncă 

pentru persoanele cu handicap grav, 25 de ani vechime în muncă pentru 

persoanele cu handicap accentuat şi 30 de ani vechime în muncă pentru 

persoanele cu handicap mediu şi uşor.” 
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Motivarea constă în corelare cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.102/1999. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – supune la vot 

amendamentul care este adoptat în unanimitate. 

 

Art.9 
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune ca la 

art.9 alin.(1) lit.f) sintagma „să sprijine” să se înlocuiască cu sintagma „să 

asigure”. 

Pentru realizarea recuperării este necesară o sintagmă imperativă. 

 
Art.10 
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune ca la 

art.10 după sintagma „asistentă medicală” să se introducă cuvântul 

„gratuită”. Precizarea este necesară pentru o exprimare mai clară. 

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate în unanimitate. 

 
Art.11 
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune ca la 

art.11 alin.(1) lit.c) să se completeze cu sintagma „inclusiv pentru 

asistentul personal sau însoţitor”, deoarece persoana cu handicap grav este 

însoţită; în prezent asistentul personal îşi plăteşte integral biletul în staţiune 

atunci când însoţeşte bolnavul care urmează un tratament balnear. 

Supus la vot, amendamentul este votat în unanimitate. 
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Art.12 
Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  - propune ca la art.12 alin.(1) lit.c) 

text nou adoptat de Comisia pentru muncă şi protecţie socială sintagma 

„copilului cu handicap” să se înlocuiască cu cuvântul „copilului”. 

 
Art.13 
Dl.dep.dr.Paveliu Sorin – propune ca la art.13 alin.(3) la sfârşitul 

textului să se adauge sintagma „pe baza recomandării comisiei de 

evaluare a persoanei cu handicap”, deoarece comisia de evaluare, în raport 

de dizabilitate, recomandă forma de şcolarizare. 

Supuse la vot, amendamentele sunt adoptate în unanimitate. 

Art.14 
Dl.dep.Movilă Petru – propune ca la art.14 alin.(2) care prevede 

modul cum se realizează educaţia persoanelor cu handicap, lit.a) să se 

reformuleze astfel: 

„a) unităţi de învăţământ special cu asigurarea pregătirii pentru 

meserii stabilite de  comisiile de evaluare a persoanelor cu handicap 

împreună cu agenţiile forţelor de muncă raportat la cerinţele pieţii.” 

Este necesară această precizare pentru a se asigura, în fapt, încadrarea 

în muncă a persoanelor cu handicap. 

Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.16 
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune ca art.16 

alin.(2) să se reformuleze astfel: 

(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap grav, împreună cu 

însoţitorii, asistenţii personali sau asistenţii personali profesionişti, după 

caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă...” 
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Domnia sa apreciază că aceste 3 categorii de persoane care însoţesc 

persoanele cu handicap supraveghează, acordă îngrijire şi asistenţă acestora. 

Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.21 
Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru – propune ca art.21 alin.(1) să se 

reformuleze astfel: 

(1) Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate 

pe toate liniile de transport .... Persoanele cu handicap grav şi accentuat 

din mediul rural, care sunt cuprinse în diferite programe şi proiecte 

sociale, în centre nerezidenţiale, beneficiază şi de decontarea 

cheltuielilor efectuate cu deplasarea de la domiciliul acestora până la 

respectivele sedii sociale.” 

Domnia sa consideră că trebuie eliminată această discriminare între 

mediul urban şi cel rural. 

Supus la vot, amendamentul este votat în unanimitate. 

În continuare, propune un nou text la art.21 ca alin (31) cu următorul 

cuprins: 

(31) Persoanele prevăzute la alin.(1) şi (2) pot opta pentru tichete 

de carburanţi sau pentru contravaloarea acestora, stabilite prin 

normele metodologice de aplicare a legii.” 

În opinia domniei sale persoanele cu handicap grav şi accentuat, în 

majoritatea covârşitoare a cazurilor, nu pot uza de această gratuitate la 

mijloacele de transport în comun din cauza stării lor de sănătate. 

Supus la vot, amendamentul este votat în unanimitate. 

Art.22 
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune ca la 

art.22 alin.(1) după sintagma „la alegere” să se introducă sintagma „cu orice 
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tip de tren...”, deoarece datorită stării lor de sănătate au nevoie de condiţii 

bune pe timpul călătoriilor. 

Art.251

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune un nou 

text ca art.251 cu următorul cuprins: 

Art.251 – „Persoanele cu handicap beneficiază de scutire de la 

plata taxelor vamale pentru introducerea în ţară, odată la 5 ani, la 

alegere, de motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate special 

pentru transportul persoanelor cu handicap, pentru folosinţă proprie.” 

Acest amendament este necesar pentru a se elimina abuzurile şi 

totodată este în corelare cu noul Cod Fiscal care intră în vigoare la 1 ianuarie 

2007. 

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate în unanimitate. 

Art.26  
Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  - propune un nou text ca lit.f) cu 

următorul cuprins: 

„f) să evalueze, la cererea instituţiei de învăţământ, elevii din 

şcolile speciale.” 

În prezent, în şcolile speciale mulţi tineri nu posedă certificate de 

persoane cu handicap şi nu pot beneficia de protecţie specială, după 

absolvire. 

 

Art.27 
Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  - propune un nou text la alin.(4) ca lit.i) 

cu următorul cuprins: 

„i) să asigure asistenţă şi îngrijire socio-medicală la domiciliul 

persoanei cu handicap.” 

Îngrijirea la domiciliu asigură o recuperare rapida cu economii bugetare. 
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Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate în unanimitate. 

 
Art.33  
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune 

modificarea alin.(1) lit.a) astfel: 

“a) salariu minim pe economie precum şi spor de vechime, spor de 

încordare psihică, spor pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav sau 

accentuat infectat cu HIV sau SIDA şi alte sporuri aferente acordate în 

condiţiile legii;” 

Domnia sa arată că salariul acordat asistentului personal sau 

însoţitorului este mic raportat la încadrarea psihică la care este supus. 

 

Art.47  
Dl.dep.dr.Bonis Istvan – propune reformularea alin.(3) lit.b) şi h) 

astfel: 

„b) centre de recuperare şi reabilitare, inclusiv centre de recuperare 

şi reabilitare neuropsihiatrică cu profil medical psihiatric pentru 

bolnavii psihici cronici; 

h) centre de referinţă.” 

Supuse la vot, cele două amendamente sunt adoptate în unanimitate. 

Această modificare reprezintă o necesitate practică deoarece aceste 

persoane pot deveni  un pericol social. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  - propune reformularea art.68 alin.(2) 

astfel: 

Art.68 alin.(2) 
„(2) Posturile de televiziune publice şi private au obligaţia să 

transmită cel puţin o dată pe lună un film artistic cu descriere audio a 

imaginilor.” 
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Pentru respectarea directivelor Uniunii Europene în materie. 

 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune 

reformularea art.69, 74 şi 77 astfel: 

Art.69 alin.(1) 
„Art.69. - (1) Orice persoană cu handicap care doreşte să se integreze 

sau să se reintegreze în muncă, are acces gratuit la evaluare şi orientare 

profesională, indiferent de vârstă, tipul şi gradul de handicap.” 

Pentru ca persoanele cu handicap să poată beneficia de un astfel de 

drept. 

 

Art.74 alin.(3) lit.a) 
„a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă egală cu salariul 

de bază minim brut pe ţară înmulţit cu locurile de muncă în care nu au 

angajat persoane cu handicap.” 

Pentru a se asigura fondurile pentru protecţia specială a persoanelor cu 

handicap. 

 

Art.77 alin.(2) lit.b) 
„b) fără personalitate juridică, cu gestiune şi buget propriu, sub formă 

de secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, 

instituţiilor publice sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale precum şi 

cele organizate de persoana cu handicap autorizată, în condiţiile legii, să 

desfăşoare activităţi economice independente.” 

Prin Legea nr.343 din 2004 s-a luat personalitatea juridica uniăţilor 

protejate, consiliile judeţene, respectiv locale nu acorda atenţie funcţionarii 

acestora, aşa încât achiziţiile dobândite anterior, constând in animale, mijloace 
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fizice si altele, se pierd, iar persoanele cu handicap nu pot sa îşi desfăşoare 

activitatea de producţie din lipsa de materiale. 

Supuse la vot, cele 4 amendamente au fost adoptate în unanimitate. 

 
Art.81  
Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru – propune modificarea alin.(3) astfel: 

„(3) Criteriile medico-psiho-sociale pe baza cărora se stabileşte 

încadrarea în grad de handicap sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului.” 

 În continuare, propune modificarea art.83 alin.(1) şi totodată un text 

nou ca alin.(3). 

 

Art.83 alin.(1) 
„(1)  Comisia de evaluare are următoarea componenţă: 

a) un preşedinte, numit prin hotărâre a consiliului judeţean, 

respectiv a consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureşti, din 

rândul medicilor de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de 

muncă sau din rândul medicilor primari, angajat,  fără a fi funcţionar 

public;  

b) 2 membri, medici în specialitate medicală: oftalmologie, ORL, 

interne, ortopedie, psihiatrie, raportat la subcomisia de specialitate; 

c) un medic specialist, medic de familie; 

d) un asistent social.” 

Este necesară reglementarea componenţei comisiilor de evaluare. 

Alin.(3) iniţial s-a reformulat ca alin.(1) şi alin.(1) iniţial s-a 

reformulat ca alin.(2) pentru o mai bună structurare a textului. 
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Art.83 alin.(3) text nou 
„(3) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv preşedintele, 

beneficiază de o indemnizaţie lunară, în funcţie de numărul de şedinţe, 

până la 25 % din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, 

respectiv al primarului de sector al municipiului Bucureşti.” 

Membrii comisiei de evaluare trebuie să beneficieze de o 

indemnizaţie reglementată prin prezenta lege. 

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate în unanimitate. 

 

Art.95 
Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – propune 

modificarea art.95 astfel: 

„Art.95. - Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor 

de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din 

România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din 

Cooperaţia Meşteşugărească, Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, 

precum si alte organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei 

persoanelor cu handicap pot primi, în condiţiile legii, subvenţii de la bugetul 

de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi 

subvenţii de la bugetele locale, exclusiv în completarea veniturilor proprii.” 

In forma iniţiala sunt nominalizate strict 5 persoane juridice, ONG-uri 

cu acelaşi statut cu al multor ONG-uri sociale din România si nu dorim sa se 

promoveze discriminarea.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei – supune la vot 

proiectul de lege cu amendamentele adoptate.  De asemenea, comisia a hotărât 

să înainteze amendamentele adoptate de către comisie şi Comisiei pentru 
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muncă şi protecţie socială, întrucât ambele comisii au fost sesizate, în fond, 

asupra proiectului de lege. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, comisia a procedat la audieri privind 

criteriile care au stat la baza reorganizării comisiilor de specialitate din cadrul 

Ministerului Sănătăţii Publice şi care au dus la desfiinţarea comisiei de 

oncologie şi a comisiei de genetică medicală. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune amânarea 

audierilor, întrucât problema ridicată necesită o documentare mai temeinică. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, amânarea audierilor pentru perioada 

17.10-19.10.2006. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, comisia a discutat alte probleme privind 

activitatea curentă a comisiei. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu individual 

asupra proiectelor şi propunerilor legislative care se află pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA  IFRIM 
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