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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi,  

dl.dr.Vasile Cepoi – ministrul sănătăţii şi  dl.Răzvan Vulcănescu, secretar de 

stat în  cadrul Ministerul Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Audierea ministrului sănătăţii privind noul proiect de lege al 

sănătăţii – şedinţă comună cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

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

modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate  (PLx 213/2012) . 



 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind administrarea 

fondului de sănătate de către patronate şi sindicate ( PL x 118/2012) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 

din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului și 

consumului ilicit de droguri, precum şi a art.8 din Legea nr.339/2005 privind 

regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante și 

psihotrope ( Pl x 45/2012 ) – sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri ( Plx 475/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri ( PLx 174/2012) - sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. 

 

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

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului, au 

procedat la audierea ministrului sănătăţii privind noul proiect de lege al 

sănătăţii. La cererea expresă a domnului ministru al sănătăţii, audierile au 

avut loc în ziua de 26.06.2012, între orele 14,00 – 15,00. 
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Dl.dr.Vasile Cepoi, ministrul sănătăţii, solicită cuvântul pentru a 

prezenta o sinteză a noului proiect de lege privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de sănătate din România. 

Domnia sa doreşte să informeze pe cei prezenţi că elaborarea noului 

proiect de lege al sănătăţii a început din luna ianuarie 2012. În acest timp, au 

avut loc o serie de întâlniri cu peste 60 de organizaţii implicate în sistemul 

de sănătate, pentru a-şi exprima un punct de vedere asupra acestui proiect de 

lege. În urma consultărilor care au avut loc, se consideră necesară 

menţinerea controlului statului asupra întregului sistem de sănătate; 

garantarea menţinerii unei reţele publice de stat pentru asistenţa medicală 

spitalicească; definirea pachetului de servicii medicale de bază, precum şi 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale la toate nivelurile şi anume 

primar, secundar, terţiar. 

În continuare, domnia sa subliniază că prin prezentul proiect de lege 

se propune autonomia sistemului de asigurări public şi competiţia cu 

sistemul privat de asigurări, în funcţie de dorinţa fiecărui asigurat în parte. În 

ceea ce priveşte reorganizarea spitalelor, se propune introducerea 

conceptului de autoguvernare, adică de autonomie managerială şi financiară 

a spitalelor. Acest concept va permite atât remunerarea personalului medical 

în funcţie de performanţă, cât şi posibilitatea de a atrage venituri 

suplimentare la nivelul spitalelor.  

Dl.ministru Vasile Cepoi precizează că noul proiect de lege prevede 

reducerea numărului de case de asigurări şi transformarea lor în societăţi 

mutuale. În ceea ce priveşte  nivelul contribuţiei la sănătate, domnia sa 

menţionează că va rămâne acelaşi, respectiv 5,5% pentru angajat şi 5,2% 

pentru angajator, existând şi o altă propunere în care angajatorul să nu mai 

plătească, şi 5,5% să se plătească pe toate veniturile populaţiei. De 
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asemenea, domnia sa susţine că persoanele vulnerabile, cu venituri sub 

salariul minim pe economie, vor beneficia de un pachet de servicii sociale de 

sănătate. 

Referindu-se la finanţarea spitalelor, dl.ministru afirmă că acestea vor 

fi finanţate în acelaşi regim contractual ca şi până acum. Domnia sa 

informează pe cei prezenţi că proiectul de lege urmează să fie prezentat în 

şedinţa de Guvern din data de 27.06.2012 şi va fi menţinut în dezbatere 

publică până în luna septembrie. De asemenea, domnia sa va organiza 

dezbateri publice în teritoriu pentru a consulta persoanele de specialitate cu 

privire la noua lege a sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi doreşte să-l felicite pe 

dl.ministru cu privire la elaborarea acestui proiect de lege, însă, în opinia 

domniei sale există un risc cu privire la listele negative, care ar trebui 

eliminate. 

Dl.ministru Vasile Cepoi subliniază faptul că aceste liste negative nu 

vor fi cuprinse în lege, ci în contractul cadru şi normele de aplicare. 

 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membri Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate  (PLx 213/2012) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 şi introducerea art.91 în 

cadrul Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 

educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu 
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tulburări de sănătate mintală asociate, în vederea urgentării încheierii de 

protocoale de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi instituţiile Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale 

care au ca obiect de activitate promovarea sănătăţii mintale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 21 mai 2012. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012 nu se pronunţă asupra propunerii legislative, lăsând decizia 

finală la latitudinea comisiei. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil proiectul de lege, 

informează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

familie au procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

administrarea fondului de sănătate de către patronate şi sindicate ( PL x 

118/2012) , cu care este sesizată în comun, cu Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de administrare a 

fondului de sănătate, constituit la nivel naţional. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit proiectul 

de lege, în forma iniţială. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012, nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul 

de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu care suntem sesizaţi în 

comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a acestui proiect de 

lege, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

familie au procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2011 pentru 

modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art.8 din Legea 

nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope ( Pl x 45/2012 ), cu care este sesizată în comun cu 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea art.1 lit.a) din Legea 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit 

de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea 

art.8 alin.(1), (2) şi (4) din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării prevederii potrivit 
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căreia, tabelele din anexele celor două legi pot fi actualizate prin hotărâre a 

Guvernului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit proiectul 

de lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012 propune adoptarea proiectului de lege în forma emisă de Guvern. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a 

întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, conchide 

domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

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

familie au procedat la dezbateri generale asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri ( Plx 475/2011), cu care este sesizată în comun 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul incriminării oricăror operaţii 

efectuate fără drept cu plante,substanţe şi produse „etnobotanice din plante, 

extracţii sau combinaţii din plante cu efect halucinogen sau euforic”. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012 nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

întocmit un raport preliminar de respingere asupra propunerii legislative, 

menţionează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membri Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri ( PLx 174/2012) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea Tabelului nr.IV din anexa la 

Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri, cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă poziţie, 

cuprinzând substanţele „aurolac, bronz aluminiu, bronz argintiu sau bronz”. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit proiectul 

de lege în şedinţa din 21 mai 2012. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012, nu susţine adoptarea proiectului de lege. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul 

de lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului de lege, informează 

domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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