
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/ 45 / 26 februarie 2009  
 
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din zilele de 25 şi 26  februarie  2009 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 25 februarie 2009 între orele 9,00-14,30 şi în ziua de 26 

februarie 2009 între orele 9,00 – 12,30  având următoarea ordine 

de zi:  

1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordinului nr. 236/2008 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - 

cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 92/2009). 

2. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind gratuităţi 

la asistenţa medicală, medicamente şi proteze (Pl-x 94/2009).  

3. Dezbaterea şi avizarea Raportului pe anul 2007 al Agenţiei 

Antidoping, raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport  a Camerei Deputaţilor şi celelalte două comisii de 

sănătate şi învăţământ ale Senatului. 
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4. Dezbaterea  şi avizarea Raportului pe anul 2008 al Agenţiei 

Antidoping, raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport  a Camerei Deputaţilor şi celelalte două comisii de 

sănătate şi învăţământ ale Senatului. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a 

sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferentă bunurilor şi 

serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea 

HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia 

Romanian Angel Appeal (PL-x 50/2009).  

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 204/2008 pentru 

modificarea art.III alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 

privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 

sociale (PL-x 106/2009).  

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordinului nr.14/2007 al secretarului de 

stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul 

pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a 

ghidului metodologic de implantare a acestor standarde (Pl-x 

83/2009). 
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8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului (Pl-x 89/2009). 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.205/2008 privind plata 

costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul 

Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru 

Energie Atomică (AIEA) (PL-x 128/2009). 

10. Diverse. 

11. Studiu individual.   

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost deschise 

de către  doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, 

supunând la vot ordinea de zi care a fost adoptată în unanimitate.  

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 236/2008 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - 

cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 92/2009) respinsă 

de către Senat.  

Comisia a constatat că, potrivit competenţelor consacrate şi 

în aplicarea normelor de tehnică legislativă, iniţiativa de a modifica 
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sau completa ordinele cu caracter normativ ale conducătorilor  

ministerului şi ai altor organe  ale administraţiei publice centrale de 

specialitate sau de autorităţile administrativ autonome, emise pe 

baza şi în executarea legilor, a hotărârilor şi a ordonanţelor 

Guvernului, trebuie să aparţină tot ministerului şi celorlalte organe 

sau autorităţi sus-menţionate care au emis acele ordine, propunerile 

legislative  ale deputaţilor şi senatorilor  fiind rezervate legilor 

organice sau ordinare. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie propune, în 

unanimitate, plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 

236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 92/2009).  

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond,  a propunerii legislative 

privind gratuităţi la asistenţa medicală, medicamente şi proteze   

(Pl-x 94/2009) respinsă de către Senat.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

acordarea, începând cu data de 1 ianuarie 2009, de gratuităţi la 

asistenţa medicală, precum şi la medicamente şi proteze, pentru 

toţi cetăţenii români din ţară şi străinătate. 
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Comisia a constatat că prevederile cuprinse de prezenta 

propunere legislativă încalcă principiile  care stau la baza Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul VIII – 

Asigurări sociale de sănătate, fiind nesustenabilă din punct de 

vedere financiar.  

Ca urmare, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative privind gratuităţi la asistenţa medicală, 

medicamente şi proteze (Pl-x 94/2009). 

 

La punctele trei şi patru ale ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la examinarea rapoartelor, pe anul 

2007 şi 2008, ale Agenţiei Antidoping, cu care este sesizată, în 

comun, cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din 

Camera Deputaţilor şi comisiile similare ale Senatului. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

aprobarea rapoartelor Agenţiei Antidoping în forma în care au fost 

înaintate. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 
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Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii 

TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 

programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în 

România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal  

(PL-x 50/2009).  

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare 

asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 

a sumei de 4.528 mii lei reprezentând echivalentul în lei a 

1.283.929 euro necesare acoperirii  plăţii  TVA aferentă bunurilor 

şi serviciilor achiziţionate  în cadrul programelor privind 

combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei  în România, cu finanţare 

nerambursabilă de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, 

Tuberculozei şi Malariei, în cadrul  Rundei a 6-a  de finanţare, 

programe implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal şi de 

autorităţi ale administraţiei publice centrale  şi locale, unităţi 

subordonate, în coordonarea acestora, organisme 

neguvernamentale  nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate 

juridică sau organisme neguvernamentale  nonprofit, cu 

personalitate juridică. 

Având în vedere importanţa acestui proiect de lege  Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să-l avizeze 

favorabil. 
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La punctul şase al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 

204/2008 pentru modificarea art. III alin (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 

domeniul protecţiei sociale (PL-x 106/2009). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele 

măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, aprobată 

cu modificări prin  Legea nr. 164/2007, cu modificările ulterioare.  

Prin proiect se preconizează prelungirea termenului de 

acordare a contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţi, 

potrivit Legii nr. 482/2006, cu modificările ulterioare, până la 

sfârşitul anului 2009, astfel încât acest drept să fie acordat tuturor 

beneficiarilor. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de lege mai 

sus menţionat.  

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordinului nr.14/2007 

al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime 
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obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implantare a 

acestor standarde (Pl-x 83/2009). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi 

completarea Ordinului  nr. 14/2007 al secretarului de stat al 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru 

aprobarea  Standardelor minime obligatorii privind Serviciul 

pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a 

ghidului metodologic de implementare a acestor standarde. 

Potrivit art. 60 din Legea  nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile de 

modificare şi completare se încorporează de la data intrării lor în 

vigoare în actul de bază, identificându-se cu acesta.  

În cazul de faţă, prin modificarea şi completarea  la nivel de 

lege a unui ordin, ne-am afla în prezenţa a două acte de nivel 

diferit, care nu se pot contopi, căci trebuie respectată ierarhia 

actelor normative. 

Pentru a răspunde acestor exigenţe ale tehnicii legislative, 

iniţiativa de a modifica şi completa ordinele cu caracter normativ 

ale conducătorilor ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei 

publice centrale de specialitate sau autorităţi administrative 

autonome, emise pe baza şi în executarea legilor, a ordonanţelor  şi 
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a hotărârilor Guvernului, trebuie să aparţină tot emitentului acelor 

ordine. 

Având în vedere cele arătate mai sus, precum şi principiul 

simetriei actelor normative, intervenţiile legislative preconizate nu 

se pot face decât printr-un act normativ cu aceeaşi forţă juridică ca 

şi actul supus intervenţiilor respective. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze negativ această propunere legislativă. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului (Pl-x 89/2009). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 7/2007, în sensul modificării cuantumului indemnizaţiei lunare 

acordate pe perioada concediului pentru creşterea copilului în 

vârstă de până la doi ani  sau, în cazul copilului cu handicap, de 

până la trei ani. 
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze negativ prezenta propunere 

legislativă. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la 

proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia 

Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) (PL-x 128/2009). 

Proiectul de lege are ca obiect unele măsuri  privind 

reglementarea unitară a plăţii costurilor naţionale de participare la 

proiectele  din cadrul Programului de Cooperare Tehnică cu 

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică. 

Elaborarea proiectului este motivată de necesitatea asigurării 

cadrului legal pentru plata unitară a costurilor naţionale de 

participare la proiectele din cadrul Programului de Cooperare 

Tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, care 

trebuie să corespundă îndeplinirii obligaţiilor asumate de către 

România prin semnarea Statutului  AIEA, la New York la 23 

octombrie 1956, ratificat prin Decretul nr. 124/1957. 

Având în vedere importanţa prezentului proiect de lege, 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să-l 

avizeze favorabil. 
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La punctul zece „Diverse”, Comisia a examinat memoriul 

care i-a fost adresat de către Asociaţia Medicilor de Familie prin 

care se reclamă reducerea substanţială a bugetului alocat asistenţei 

medicale primare care va duce la închiderea a peste 40% dintre 

cabinetele medicilor de familie. 

În urma discuţiilor care au urmat, s-a constatat că Ministerul 

Sănătăţii a găsit soluţiile necesare pentru acoperirea acestui deficit. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să monitorizeze 

condiţiile de desfăşurare a activităţii de medicină primară şi, în 

acest sens, să continue dialogul cu Asociaţia Medicilor de 

Medicină de Familie. 

 

La punctul unsprezece al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei.  

 

 

La lucrările comisiei au participat 19 deputaţi, 

neînregistrându-se absenţe: dna.dep. Rodica Nassar ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.jurist Ibram Iuseim (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep.dr. Călin Potor ( 

Grup Parlamentar al PD-L),dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre ( 
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Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL ),dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan Drăgulescu(Grup 

Parlamentar al PD-L), dna.dep.ing. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu(Grup Parlamentar al PNL),  dl.dep.dr. Stelian Ghiţă 

Eftemie ( Grup Parlamentar al PD-L),dl.dep.dr.Gabriel-Dan 

Gospodaru (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă ( 

Grup Parlamentar al PD-L),dl.dep.ec. Dumitru Pardău ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep.medic Lucreţia Roşca ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup 

Parlamentar al PNL ),dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al 

PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al 

PSD + PC ) şi  dl.dep.ing. Derzsi Ákos( Grup Parlamentar al 

UDMR ). 

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 

 

 

 
 
 


		2009-03-02T09:35:55+0200
	Constanta D. Mirea




