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S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din perioada 10-13 iulie 2006 

 
 

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

10, 11, 12 şi 13.06.2006 între orele 9,00 – 14,00 având următoarea ordine de 

zi: 
 

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind garantarea 

accesului nediscriminatoriu la îngrijiri medicale de bază ( respinsă de Senat)  

(Plx 266/2006). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind vaccinarea 

antigripală a categoriilor de persoane cu risc ( respinsă de Senat)      ( Plx 

269/2006). 

3. Dezbateri asupra propunerii legislative cu privire la prevenirea 

contaminării cu virusul gripei aviare ( respinsă de Senat )  ( Plx 270/2006) 

4. Dezbateri asupra propunerii legislative de modificarea şi 

completarea Legii nr.90/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun (respinsă de Senat) ( Plx 440/2006). 
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La primul punct al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere, în fond, 

propunerea legislativă privind garantarea accesului nediscriminatoriu la 

îngrijiri medicale de bază (Plx 266/2006), respinsă de Senat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare asigurarea, 

începând cu anul 2007, a accesului egal al cetăţenilor la servicii medicale de 

bază, indiferent de veniturile realizate, ca drept fundamental al acestora. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, respingerea  propunerii legislative privind garantarea 

accesului nediscriminatoriu la îngrijiri medicale de bază ( Plx 266/2006), 

în baza următoarelor argumente : 

1. La nivel comunitar, în domeniul egalităţii de şanse şi al 

combaterii discriminării, există acte normative de reglementare transpuse 

deja la nivel naţional prin Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare  şi Legea 

nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată .  

2. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul 

„Asigurări sociale de sănătate” prevede: 

- acordarea unui pachet de servicii medicale de bază în mod 

echitabil şi nediscriminatoriu fiecărui asigurat ( art.217); 

- în cadrul pachetului de servicii de bază asiguraţii beneficiază de 

asistenţă medicală primară, asistenţă medicală de specialitate în unităţi 

sanitare ambulatorii şi spitale acreditate, precum şi de servicii medicale de 

urgenţă acoperite în totalitate de fondul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . De asemenea, asiguraţii beneficiază de medicamente, dispozitive 

medicale, tratamente fizioterapeutice , în mod echitabil şi nediscriminatoriu; 
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- asigurările medicale de sănătate sunt obligatorii şi se bazează pe 

principiul solidarităţii şi subsidiarităţii în colectarea şi utilizarea fondului 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ( art.208) ; 

- referitor la Legea nr.92/1992 privind organizarea 

judecătorească, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr.409/1998 privind 

condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor 

şi protezelor precizăm că, contravaloarea serviciilor medicale a 

medicamentelor şi a protezelor nu se suportă din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate , ci se decontează din bugetul ministerului de 

resort. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea, în fond, 

a propunerii legislative privind vaccinarea antigripală a categoriilor de 

persoane cu risc ( Plx 269/2006), respinsă de Senat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare vaccinarea 

antigripală a categoriilor de persoane cu risc indicat de îmbolnăvire, 

fondurile necesare pentru procurarea cantităţii de vaccin antigripal urmând a 

fi asigurate din fondurile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice . 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, respingerea  propunerii legislative privind vaccinarea 

antigripală a categoriilor de persoane cu risc ( Plx 269/2006), în baza 

următoarelor argumente : 

- În conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii, Ministerul Sănătăţii Publice , prin Direcţia de Sănătate Publică 

elaborează în fiecare an Planul Naţional de Supraveghere şi control al gripei 

şi infecţiilor respiratorii superioare pentru sezonul rece din anul respectiv. 

- Ministerul Sănătăţii Publice a reactualizat şi aprobat prin 

Ordinul ministrului sănătăţii nr.1094/13.10.2005 Planul naţional de 
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intervenţii în pandemia de gripă şi constituirea Comitetului naţional şi al 

comitetelor judeţene de intervenţie în caz de pandemie de gripă. Acest plan 

conţine mai multe instrumente epidemiologice conform recomandărilor 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, comisia a procedat la  dezbaterea, în 

fond, a propunerii legislative cu privire la prevenirea contaminării cu virusul 

gripei aviare ( Plx 270/2006), respinsă Senat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

obligaţiei Ministerului Sănătăţii Publice de a asigura gratuit vaccinarea 

întregii populaţii a României, în vederea prevenirii contaminării cu virusul 

gripei aviare. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, respingerea  propunerii legislative cu privire la prevenirea 

contaminării cu virusul gripei aviare ( Plx 270/2006), în baza 

următoarelor argumente : 

1. În prezent, vaccinarea antigripală de orice tip este reglementată 

prin Planul naţional de intervenţii în caz de pandemie, elaborat de Ministerul 

Sănătăţii Publice .  

2. Anual, în funcţie de recomandările Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii se elaborează Metodologia de supraveghere a gripei şi a infecţiilor 

acute respiratorii în care sunt menţionate tipurile de vaccin, grupele de risc şi 

care este comunicată tuturor direcţiilor de sănătate publică din ţară, fondurile 

necesare fiind suportate de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătăţii 

Publice  . 

 

La pct.4 al ordinii de zi, comisia a dezbătut propunerea legislativă de 

modificare şi completare a Legii nr.90/2004 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( Plx 440/2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, în scopul armonizării  cu actele normative 

în materie adoptate de statele Uniunii Europene  . 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, respingerea  propunerii legislative de modificare şi 

completare a Legii nr.90/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun ( Plx 440/2006), în baza următoarelor argumente : 

1. Textul propus la art.10 lit.a) privind prestarea unei activităţi în 

folosul comunităţii în cazul nerespectării prevederilor de la prevederile art.3 

alin.(11) este reglementat în Ordonanţa Guvernului nr. 55/2006 privind 

regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii; 

această sancţiune nu poate fi aplicată decât de instanţa de judecată şi numai 

în cazul când contravenientul este de acord.  

2. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul 

XI – „Finanţarea unor cheltuieli de sănătate” prevede că taxele suplimentare 

colectate de la producătorii şi importatorii produselor din tutun vor fi 

utilizate pentru investiţii în infrastructura sistemului sanitar public, 

finanţarea programelor naţionale de sănătate şi pentru rezerva Ministerului 

Sănătăţii Publice pentru situaţii speciale . 

La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim         

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , dl.dep.dr.Paveliu 
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Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al 

UDMR), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu 

Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu   ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( 

Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al 

PD ) şi a absentat motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
 

 

 

 

 

 
 


