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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 10 şi  11.10. 2006 

 

 

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

10.10.2006 între orele 14,00 - 18,00 şi în ziua de 11.10.2006 între orele 9,00 

- 16,00  având  următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

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

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

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind aprobarea 

curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilităţi (PlX 396/2006). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi doamna Mihaela Steriu , 

director general executiv al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România, doamna Florea Gherghina , director adjunct , Direcţia de venituri, 

Administrator
Original



Ministerul Finanţelor Publice şi dl.dr.Mihai Farcaş – consilier Ministerul 

Sănătăţii Publice . 

Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

La primul punct al ordinii de zi  comisia a procedat la dezbaterea, 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), adoptat de Senat. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru şi o 

abţinere adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 

nr.139/1995 (PLX 124/2006) cu o serie de amendamente care vor face 

obiectul raportului şi care se referă la : 

-  Timbrul Crucii Roşii, care se percepe pe fiecare bilet vândut 

pentru evenimentele culturale, de divertisment şi sportive, concerte, 

festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive şi care 

reprezintă 1% din preţul de vânzare, trebuie să fie aplicabil pe întreg cursul 

anului pentru a deveni o sursă stabilă de finanţare a programelor şi 

proiectelor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 

- Colectarea acestor contribuţii la nivel central, într-un cont unic şi 

deschis special în acest scop, ce urmează a fi menţionat în normele 

metodologice, este mai simplă pentru entităţile plătitoare şi va permite 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România să asigure transparenţa 

necesară cu privire la fondurile obţinute din această sursă şi mai ales privitor 

la modul lor de utilizare. 

- În  vederea limitării consecinţelor accidentelor, Crucea Roşie va 

organiza cursuri de surori voluntare şi de prim ajutor . 
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- Verificarea şi controlul perceperii şi virării sumelor provenite din 

aplicarea Timbrului Crucii Roşii trebuie să revină organelor de specialitate 

ale Ministerului Finanţelor Publice. 

- Pentru înlăturarea deficienţelor practice , alocarea fondurilor pentru 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se va face din bugetul de 

stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice . 

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

Oficial al României, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va 

emite norme metodologice cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. 

 Amendamentele formulate de comisie asupra art.11 lit.k), art.16 

alin.(2), art.20 alin.(1), (4), (5) şi (6) şi art.21 alin.(1) au fost adoptate cu 16 

voturi pentru şi o abţinere. 

 

 La punctul doi al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere propunerea 

legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu 

dizabilităţi (PlX 396/2006), respinsă de Senat. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea 

curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilităţi şi cuprinde prevederi 

privind definiţia dizabilităţii, diagnosticarea, evaluarea şi revizuirea 

dizabilităţii, înfiinţarea tipurilor de centre rezidenţiale pentru această 

categorie de persoane. 

 De asemenea, propunerea legislativă reglementează dreptul la muncă, 

la educaţie, recuperare, protecţie socială, asistenţă medicală a persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi o serie de obligaţii ale acestora. 

 În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, respingerea 

propunerii legislative privind aprobarea curricum-ului social pentru 

persoanele cu dizabilităţi (PlX 396/2006), întrucât prevederile acesteia sunt 
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cuprinse, în mare măsură, în proiectul de Lege privind protecţia şi 

promovarea persoanelor cu handicap, care a fost dezbătut la comisie şi se 

află în faza elaborării raportului. 

 În conformitate cu normele de tehnică legislativă, reglementările  de 

acelaşi nivel şi având acelaşi obiect se cuprind într-un singur act normativ; 

în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în 

mai multe acte normative. 
 

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

discutat şi alte probleme privind activitatea sa curentă. 

Comisia a hotărât iniţierea unei propuneri legislative privind 

salarizarea personalului medical din unităţile sanitare publice. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi:  

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 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.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL), 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 
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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 ) , neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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