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La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de lege 

pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 

407/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

2. Dezbateri, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 375/2009), sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 



Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale (Pl-x 

137/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică. 

    4. Diverse. 

    5. Studiu individual 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de lege pentru 

modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 407/2009), cu 

care este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că 

prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.20 

alin.(2) lit.b) din Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap nr.448/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul scutirii de la plata chiriei pentru 

suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de 

unităţile administrativ-teritoriale aflate în folosinţa persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat. 

Guvernul, în punctul său de vedere, nu susţine adoptarea 

iniţiativei legislative. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma prezentată de către 

Senat. 

Domnia sa precizează că, având în vedere că persoanele cu 

handicap grav sau accentuat sunt persoane care necesită un nivel crescut 

de protecţie socială şi că iniţiativa legislativă nu are un impact financiar 

deosebit iar numărul persoanelor beneficiare al acestui drept este unul 

scăzut, propun adoptarea prezentei propuneri legislative. 
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Dl.dep.Petre Movilă, intervine şi menţionează faptul că, 

neavând o evidenţă din partea administraţiilor locale a persoanelor cu 

handicap care beneficiază de aceste drepturi, nu putem trece la vot asupra 

acestei propuneri legislative. În caz contrar, se pot produce distorsiuni de 

aplicare, precum în cazul ordonanţei de urgenţă privind privatizarea 

spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, precizează că, aceste drepturi 

trebuie acordate tuturor persoanelor cu handicap, fără a se face 

discriminări la nivel teritorial. Domnia sa se pronunţă în favoarea acestui 

proiect de Lege. 

Dl.dep.dr.Călin Potor, menţionează că, în România există foarte 

multe persoane care au obţinut gradul de handicap în mod fraudulos.  

Domnia sa precizează că există mai multe grade de handicap. Astfel, 

trebuie înaintată o recomandare către administraţiile publice locale, 

pentru a primi un punct de vedere din partea acestora. Domnia sa se 

pronunţă împotriva acestui proiect de Lege. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, intervine şi precizează că, de 

exemplu, diabetul nu se încadrează în nici un grad de handicap. În 

categoriile de handicap se încadrează afecţiuni precum cancerul, defectele 

majore de locomoţie. În continuare, domnia sa menţionează că 

indemnizaţia pentru persoanele cu handicap este insuficientă. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu precizează că autorităţile 

locale nu sunt abilitate, prin lege,  să decidă asupra unei probleme 

legislative. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian se pronunţă în favoarea adoptării 

proiectului de lege cu următorul amendament:  „b) scutirea de la plata 

chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat 

sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în 
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folosinţa acestor persoane, în condiţiile în care persoanele cu handicap 

grav nu au alte venituri în afara pensiei de handicap”. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei subliniază că, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, persoanele cu handicap 

grav beneficiază de plata a 10% din valoarea chiriei. Majoritatea acestor 

persoane locuiesc în case proprietate personală, restul reprezentând o 

minoritate. În această situaţie suportarea, de către autorităţile locale, a 

procentului de 10% nu reprezintă un efort financiar semnificativ. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre consideră că oricare nivel de plată a 

chiriei reprezintă o garanţie a protejării proprietăţii de stat. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru se pronunţă în favoarea 

amendamentul propus de dl.dep.dr.Horia Cristian. 

Dna.dep.Mihaela Şandru solicită ca Ministerul Sănătăţii să 

prezinte normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, fără de care, nu se poate lua o decizie. 

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat cu 15 voturi pentru şi 

1 abţinere. 

Cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere, Comisia pentru sănătate şi 

familie, propune adoptarea proiectului de lege, cu amendamentul care va 

face obiectul raportului. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea art.26 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PL-x 375/2009), cu care este sesizată în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că, 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.26 

lit.a) din Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
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handicap nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel încât persoanele cu handicap grav sau accentuat să fie 

scutite şi de impozitul pe veniturile din pensii (în prezent scutirea se 

aplică doar pentru veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură 

salarială). 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative în 

forma prezentată. 

Având în vedere că persoanele cu handicap grav sau accentuat 

sunt persoane care necesită un nivel crescut de protecţie socială şi că 

iniţiativa legislativă nu are un impact financiar deosebit iar numărul 

persoanelor beneficiare al acestui drept este unul scăzut, domnia sa 

propune adoptarea prezentei iniţiative legislative. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi arată că această 

categorie de persoane, pe lângă cheltuielile curente, este grevată şi 

cheltuieli suplimentare datorate gradului de handicap. 

Dl.dep.Ion Burnei menţionează că persoanele cu handicap 

beneficiază de un nivel al pensiei raportat la salariul minim brut pe 

economie, care este foarte scăzut. 

Cu 11 voturi pentru, 4 împotrivă şi 1 abţinere, Comisia pentru 

sănătate şi familie hotărăşte adoptarea propunerii legislative, în forma 

adoptată de către Senat, raportul preliminar urmând a fi înaintat Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

  La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei 
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publice locale (Pl-x 137/2009), cu care este sesizată în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că, 

proiectul de lege are ca principală bază de fundamentare urgentarea 

aplicarea responsabilităţilor ce revin Guvernului, în planul strategiei din 

domeniul sănătăţi cuprinse în Programul de guvernare, prin care 

autorităţile locale primesc atribuţiile şi competenţele pentru ca, odată cu 

finanţarea adecvată a unităţilor sanitare spitaliceşti, să poată lua decizii 

pentru îngrijirea sănătăţii populaţiei din zonă, consolidându-se astfel 

descentralizarea decizională în acest domeniu. De asemenea, domnia sa, 

menţionează că s-a ţinut seama de necesitatea accelerării procesului de 

reformă în domeniul sanitar, precum şi urgenţa adoptării unui cadru 

juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, a 

activităţii de asistenţă medicală acordată în unităţile de învăţământ, 

precum şi a activităţii de asistenţă medicală acordată în unele unităţi 

sanitare cu paturi, prin apropierea acestora de beneficiari. 

Domnia sa subliniază că neadoptarea unor măsuri legislative 

urgente pentru gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare din 

domeniul sănătăţii publice de către autorităţile administraţiei publice 

locale, poate duce la deficienţe în acordarea de asistenţă medicală la 

standarde similare cu cele din statele membre ale Uniunii Europene. 

Astfel, prin implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în 

managementul asistenţei medicale, se stabilesc premisele implicării 

acestora în identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea nevoilor reale de 

sănătate ale populaţiei din comunităţi. 

Prin transferul acestor atribuţii la nivel local, se urmăreşte 

responsabilizarea autorităţilor locale în singurul serviciu public în 

administrarea căruia aceste autorităţi nu sunt implicate şi de care 

beneficiază cetăţenii în cadrul comunităţilor locale. 
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Ministerul Sănătăţii a înaintat, celor două comisii, o serie de 

amendamente care fac obiectul raportului preliminar, înaintat de către 

Comisia pentru administraţie publică. 

În punctul său de vedere, Ministerul Sănătăţii susţine raportul 

preliminar şi propune eliminarea art.II din textul adoptat de către Senat, 

deoarece aceste dispoziţii tranzitorii  nu mai sunt aplicabile, iar termenul 

de 30 iunie este depăşit. 

Domnia sa reaminteşte că, în urma dezbaterilor care au avut loc 

în cadrul Comisiei s-a reţinut faptul că ordonanţa de urgenţă soluţionează, 

parţial, descentralizarea sistemului sanitar, urmând ca problema să fie 

tratată global în cadrul pachetului legislativ privind descentralizarea. 

În proiectul de Lege cu care suntem sesizaţi  se reglementează 

salarizarea asistentului medical comunitar şi al mediatorului sanitar prin 

trimitere la anexa nr.IV/11b Asistenţă socială – Unităţi de asistenţă 

socială şi unităţi de asistenţă medico-socială din Ordonanţa Guvernului 

nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 

personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 

potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri 

de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 

contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de celelalte 

drepturi salariale acordate potrivit aceluiaşi act normativ."   

 Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor 

de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar conform căreia ar 

urma să fie salarizate categoriile profesionale (asistent medical comunitar 
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şi mediatori sanitar) se abrogă prin Partea I, art. 48 pct. 12 din Legea 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 

394/2009), pentru care şi-a asumat răspunderea Guvernul şi care se află la 

Curtea Constituţională pentru soluţionarea obiecţiei de 

neconstituţionalitate.  

În ceea ce priveşte cuprinsul Anexei nr.1 lit.B, privind „Lista 

unităţilor sanitare publice cu paturi din municipiul Oradea” din HG 

nr.1567/2008 după cum a fost modificată prin HG nr.1716/2008, care a 

necesitat unele discuţii, am fost informaţi că Ministerul Sănătăţii 

intenţionează să iniţieze un proiect de hotărâre de Guvern prin care să 

abroge  atât cuprinsul lit.B din HG nr.1567/2008 cât şi HG nr.1716/2008. 

În consecinţă, consider că prezenta ordonanţă de urgenţă nu este 

în măsură să soluţioneze global problema descentralizării sistemului 

sanitar şi pentru motivele învederate domnia sa propune respingerea 

acesteia. 

Dl.dep.Ion Burnei se pronunţă în favoarea respingerii 

proiectului de lege până când factorii de răspundere vor prezenta un punct 

de vedere neinterpretabil. 

Dl.dep.dr.Samoil Vâlcu se pronunţă pentru amânarea 

dezbaterilor sau în caz contrar, pentru respingerea proiectului de lege. 

Dl.dep.Petre Movilă intervine şi se pronunţă pentru amânarea 

acestor dezbateri, având în vedere că ordonanţa de urgenţă îşi produce 

efectele. 

Dl.dep.dr.Călin Potor arată că, asupra ordonanţei de urgenţă s-

au pronunţat puncte de vedere mult diferite, începând de la iniţiatori până 

la Senat, ar fi necesară amânarea dezbaterilor până la emiterea normelor 

metodologice. 

Dna.dep.Mihaela Şandru arată că ordonanţa de urgenţă a produs 

nemulţumiri la nivelul spitalelor din Oradea, iar în cazul spitalelor din 
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municipiul Bucureşti se face strictă referire la partea de investiţii, fără a 

se pune accent şi pe actul medical. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, precizează că, în 

condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, managerii de spital sunt numiţi 

de autorităţile publice locale. În urma respingerii ordonanţei de urgenţă se 

poate emite un nou act normativ care să fie complet şi să soluţioneze 

global problema descentralizării spitalelor.  

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către  

dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, care se pronunţă pentru respingerea 

ordonanţei de urgenţă. Domnia sa consideră că este necesar ca Ministerul 

Sănătăţii să prezinte comisiei rezultatele studiului făcut în faza pilot. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian arată că descentralizarea sistemului de 

sănătate este necesară şi trebuie să se aibă în vedere că ordonanţa de 

urgenţă îşi produce efectele. Domnia sa precizează că includerea pe listă a 

spitalelor din Oradea s-a făcut prin hotărâre de Guvern, iar problema 

trebuie soluţionată la nivelul Ministerului Sănătăţii. În lege trebuie să se 

prevadă că autorităţile publice locale trebuie consultate înainte de 

preluarea spitalelor. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca se pronunţă pentru respingerea 

proiectului de lege, având în vedere că dispoziţiile fac referire la termenul 

de 1 ianuarie 2010.  

Dl.dep.dr.Horia Cristian se pronunţă pentru amânarea 

dezbaterilor până când vor fi clarificate toate aspectele aflate în 

contradicţie. Domnia sa consideră că respingerea prezentului de lege nu 

reprezintă o soluţie productivă, fiind necesară dezbaterea pe articole. 

Dl.dep.dr.Gabriel Gospodaru solicită amânarea dezbaterilor 

până la prezenţa la lucrări a secretarului de stat din Ministerul Sănătăţii. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.Petre Movilă. 
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Cu 10 voturi pentru, 6 împotrivă şi 3 abţineri, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, să respingă prezentul proiect de Lege. 

 

La punctul al patrulea  „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat 

în discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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