
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 28/ 88/ 26 martie 2009 

 

 

SINTEZA 

  lucrărilor   comisiei din perioada 24 - 26 martie 2009  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 24.03.2009 între orele 14,00-19,00, în ziua 

de 25.03.2009 între orele 9,00-16,30 şi în ziua de 26.03.2009 

între orele 9,00-12,30, având următoarea ordine zi: 

 1.  Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2008 

pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 

662/2008 ), în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

 2. Dezbaterea , în fond, a propunerii legislative 

privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( 



Plx 698/2008 ), în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

 3. Dezbaterea , în fond, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului 

nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap ( PLx 

67/2009), în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

 4. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 90/2009 

), în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

 5. Dezbaterea , în fond, a propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( 

Plx 91/2009), în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

 6. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative 

privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor 

şi farmaciştilor (Pl-x 160/2002), în comun cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 7. Diverse. 

 8. Studiu individual. 
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Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

 

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

dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2008 pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap                 ( PL x 662/2008 ), 

cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

ulterioare‚ intervenţiile legislative urmărind, în principal ca 

persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat să poată 

beneficia de credite a căror dobândă se suportă din bugetul de 

stat, pentru achiziţionarea unui singur autoturism şi pentru 

adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, 

cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu 

condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 euro, iar 

returnarea creditului să nu depăşească 5 ani.  
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  De exemplu, la pct. 3, lit. b) a alin. (3) a art. 78 textul 

a fost completat cu dispoziţii corelate cu Directivele Uniunii 

Europene în materie. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată în raportul preliminar al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind completarea 

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

drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 698/2008), cu care este 

sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare‚ 

intervenţia legislativă urmărind ca această categorie defavorizată 

să poată beneficia nu numai de scutire de la plata impozitului pe 

veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială, ci şi de 

plata impozitului pe pensii. 

 Comisia pentru sănătate şi familie a constatat 

următoarele: 
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 - potrivit art. 69 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, se prevede neimpozitarea veniturilor din pensii în 

limita plafonului lunar în sumă de 1.000 lei; 

 - adoptarea unei asemenea măsuri fiscale ar crea un 

tratament fiscal discriminator în raport cu celelalte persoane 

fizice cu handicap care obţin venituri din alte categorii, ca de 

exemplu venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din 

activităţi independente, etc.; 

 - pentru respectarea procesului de elaborare şi 

adoptare a normelor legale în materie fiscală, orice modificare 

ce vizează aspecte fiscale trebuie promovată numai în cadrul 

legal asigurat de Codul Fiscal. 

În urma discuţiilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu 18 voturi pentru şi 1 împotrivă  

să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

proiectului de lege.  

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap ( PLx 67/2009 ) , în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  

modificarea alin. (7) – (11) ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă 
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a Guvernului nr. 14/2003 şi completarea aceluiaşi articol cu un 

nou alineat. 

 Intervenţiile legislative preconizate au ca scop 

modificarea structurii comisiilor de evaluare a persoanelor cu 

handicap pentru adulţi şi a secretariatului acestor comisii, 

determinată de modificarea legislaţiei în domeniu, cu referire 

specială la Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

   În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 18 voturi 

pentru şi 1 abţinere,  adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată în raportul preliminar al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 90/2009 ), 

cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, în 

fapt, modificarea alin. (2) al art. 86 din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, vizând completarea tipurilor de handicap menţionate 

în textul în vigoare, cu alte două tipuri care pot apărea la 
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bolnavii de cancer, respectiv mastectomia şi limfedemul 

membrelor superioare. 

Propunerea legislativă este fără obiect, deoarece 

aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se 

stabileşte încadrarea în gradul de handicap se face în 

conformitate cu ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi 

egalităţii de şanse şi ministrului sănătăţii publice nr. 

762/1992/2007, în care boala canceroasă este tratată separat în 

fiecare dintre capitolele referitoare la afecţiunile generatoare de 

handicap. 

Drepturile ce decurg în funcţie de gradul şi tipul de 

handicap, în urma evaluării complexe medicale, psihologice, 

sociale şi vocaţionale se acordă conform Legii nr. 448/2006.  

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia a hotărât, 

în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 91/2009), 

cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea lit. b) de la alin. (1) al art. 47 din Legea nr.448/2006 
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privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, vizând acordarea unui spor de 25% în loc de 15% cât 

este prevăzut în prezent, calculat la salariul de bază pentru 

suprasolicitare neuro-psihică şi condiţii deosebite de muncă în 

care se desfăşoară activitatea asistenţilor personali care au în 

îngrijire persoane cu handicap grav şi sunt dependente în 

totalitate de îngrijire din partea altei persoane. 

 Limitele maxime şi minime ale salariului asistentului 

social au fost stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008. 

Astfel, conform Anexei nr. IV/11b, de la 1 aprilie 2008, salariul 

asistentului social este cuprins între 600-794 lei, iar de la 1 

octombrie 2008 este cuprins între 630-834 lei. 

 Angajatorul poate acorda un salariu cuprins numai 

între limitele stabilite prin lege pentru activitatea depusă. 

 De asemenea, fiind vorba de mari influenţe 

financiare este obligatorie precizarea sursei de finanţare, 

conform legii. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere, 

respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind formarea 

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor  
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(Pl-x 160/2002), cu care este sesizată în comun cu Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

organizarea învăţământului postuniversitar medical şi 

farmaceutic care se desfăşoară în instituţiile de învăţământ 

superior medical şi farmaceutic acreditate, precum şi în unităţi 

sanitare publice sau private, acreditate în acest scop de 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, sub formă de rezidenţiat, 

specializare pentru dobândirea unei alte specialităţi, programe 

pentru dobândirea de competenţe şi supra-specializări , educaţie 

medicală continuă, masterat, doctorat, precum şi alte forme de 

perfecţionare postuniversitară, prevăzute de lege. 

    Se poate observa că majoritatea soluţiilor legislative 

preconizate sunt reglementate de HG nr. 899/2002 privind 

organizarea învăţământului postuniversitar medical şi 

farmaceutic uman, adoptată în temeiul dispoziţiilor Legii 

învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi în acord cu dispoziţiile OUG nr. 

58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 

stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 41/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă în discuţie are implicaţii 

financiare deosebite şi nu vizează o sursă de finanţare, conform 

legii. 
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    Totodată, propunerea legislativă încalcă prevederile art. 

14 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, în procesul de legiferare 

trebuind evitată instituirea aceloraşi reglementări în două sau 

mai multe acte normative, reglementările din aceeaşi materie 

dispersate în legislaţia în vigoare fiind supuse procesului de 

concentrare în reglementări unice.  

  Având în vedere cele menţionate, Comisia a hotărât, 

în unanimitate, respingerea  acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 7 „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat 

în discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul 8 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 în ziua de 24 martie 

2009, 19 deputaţi după cum urmează: 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      ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr. Cristian Horia 

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

zilele de 25 martie şi 26 martie 2009 a absentat motivat 

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

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 

 

 

 

 11


	Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 28/ 88/ 26 martie 2009 

		2009-03-30T09:46:46+0300
	Constanta D. Mirea




