
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie       Nr. 28/ 284 / 30 noiembrie 2011 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 29 – 30 noiembrie  2011 
 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 29.11.2011 între orele 14,00 – 19,00 şi în 

ziua de 30.11.2011 între orele 9,00 – 12,30, având următoarea 

ordine zi:                   

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PL x 653/2011). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2011 pentru modificarea art.52 din Ordonanţa Guvernului 

nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local  ( PL x 556/2011 ) - sesizare în comun 



cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 

privind calitatea apei potabile ( Plx 587/2011). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Produse Aromatice şi de Sinteză ( Pl x 

472/2011). 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea 

unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PL x 653/2011), cu care 

este sesizată, în comun, cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 

contribuţiei trimestriale la care sunt obligaţi deţinătorii 

autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau 

reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele incluse în 

programele naţionale de sănătate, precum şi pentru 

medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în 

tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin 

farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru 
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medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate 

prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului 

Sănătăţii. 

Totodată, prin prezentul proiect se reglementează 

metodologia de calcul a contribuţiei trimestriale, procedura de 

raportare, cea de control şi de sancţionare, precum şi destinaţia 

acestei contribuţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 14 noiembrie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, susţine adoptarea acestui proiect 

de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a întocmit un 

raport de adoptare, cu un amendament. 

În cursul dezbaterilor au fost discutate o serie de 

amendamente, care au fost respinse. 

Având în vedere că  articolul 8 s-a adoptat în forma 

Senatului, se impune o şedinţă comună cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, care a propus în raportul preliminar, păstrarea 

textului din ordonanţa de urgenţă. 

     În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu 9 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă, adoptarea 

proiectului de lege, cu amendamentul care face obiectul 

raportului preliminar, care va fi înaintat Comisiei pentru buget, 

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

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

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2011 pentru modificarea art.52 din Ordonanţa 

Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean şi local (PL x 556/2011) - sesizare în 

comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea art.52 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind 

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 

local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.99/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În acest 

sens, se pot înfiinţa, în condiţiile legii, la propunerea 

autorităţilor publice care deţin managementul spitalicesc, centre 

de sănătate multifuncţionale, ca unităţi fără personalitate juridică 

în structura spitalelor judeţene sau municipale. 

Astfel, se preconizează adoptarea de măsuri pentru 

eficientizarea activităţii de asigurare a asistenţei medicale în 

localităţile în care nu există unităţi sanitare publice cu paturi, 

prin oferirea serviciilor de sănătate adaptate la nevoile 

comunităţilor respective, în carul unor structuri medicale care să 

corespundă condiţiilor actuale existente în sistemul sanitar. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 12 octombrie 2011. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.66327/21.11.2011, susţine promovarea acestui proiect de lege 

în forma adoptată de Senat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi precum şi 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil 

prezentul proiect de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, cu care comisia pentru sănătate 

şi familie este sesizată în comun, a întocmit un raport preliminar 

de adoptare, în forma înaintată de către Senat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

Lege în forma înaintată de către Senat. 

 
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile ( Plx 587/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind 

calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul ca apa potabilă îmbuteliată în sticle sau în alte 

recipiente să fie pusă în consum cu respectarea prevederilor 

privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare şi cu 
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obligaţia înscrierii pe etichetă a conţinutului de nitraţi şi nitriţi, 

exprimat în mg/l. 

Totodată, se doreşte ca înscrierea pe etichetă a 

conţinutului de nitraţi şi nitriţi, exprimat în mg/l, să fie 

obligatorie şi pentru apele naturale minerale, prin excepţie de la 

prevederile art.3 alin.(1) lit.a). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 31 octombrie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea 

propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

favorabil propunerea legislativă, iar Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a acordat un aviz negativ. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei 

au hotărât, cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere, 

adoptarea propunerii legislative, în forma înaintată de către 

iniţiator. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra 

propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi 
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funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Produse Aromatice şi 

de Sinteză  (Pl x 472/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Produse Aromatice şi de Sinteză, ca instituţie publică în 

subordinea Ministerului Sănătăţii, cu atribuţii în gestionarea 

producţiei, importului, distribuţiei şi utilizării produselor 

aromatice sau de sinteză. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea 

propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, precum şi Comisia pentru industrii şi servicii au avizat 

negativ această iniţiativă legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează : dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep.Iosif 
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Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

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

dna.dep. Sonia-Maria Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Cristian 

Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep. Ibram Iusein (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep. Florian Popa      

( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Petru Movilă  ( Grup 

Parlamentar al PD-L) , dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi        ( 

Grup Parlamentar al PD-L) , dna.dep. Dobre Elena Cristina     ( 

Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi Ákos    ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) şi dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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