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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. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative privind instituirea 

Zilei Naţionale a Ambulanţei din România (Pl-x 151/2011). 

2. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind alocaţiile de 

hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice (PL-x 

166/2011). 

3. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 

77/2012). 

4. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 90/2012). 



La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative 

privind instituirea Zilei Naţionale a Ambulanţei din România (Pl-

x151/2011). 

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

legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de 28 iulie ca  zi 

liberă pentru personalul din Serviciile de Ambulanţă, iar pentru colegii care 

vor fi în tura de serviciu, întrucât activitatea Serviciilor de Ambulanţă se 

desfăşoară 24 din 24 să fie retribuiţi ca şi în celelalte sărbători naţionale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 23 martie 2011. 

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

muncă şi protecţie socială au avizat negativ această propunere legislativă, 

informează domnia sa. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative, 

până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

familie au procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice 

(PL-x166/2011). 

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

Lege are ca obiect de reglementare stabilirea nivelului alocaţiilor de hrană 

pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice. 

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

lege în şedinţa din 30 martie 2011. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci, au avizat negativ prezentul proiect de lege, conchide domnia sa. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până 

la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

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

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 

77/2012). 

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

Lege are ca obiect de reglementare completarea dispoziţiilor din cadrul 

Titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim 

ajutor calificat” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou articol, art.861, prin care 

se propune ca în unităţile de primire urgenţe sau în compartimentele de 

primire urgenţe din spitale va fi prevăzut şi „un post de psiholog pentru 

asigurarea suportului necesar pacienţilor sau aparţinătorilor” acestora. 

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

lege în şedinţa din 2 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul 

de lege, conchide domnia sa. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până 

la o şedinţă ulterioară. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

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

completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 90/2012). 

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

lege are ca obiect de reglementare completarea art.237 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu o nouă literă, lit.v), în sensul stabilirii ca 

„asistenţa medicală acordată în cazuri de intoxicaţie etilică acută” să fie 

suportată în proporţie de 30% de către asigurat. În cazul în care asiguratul nu 

achită cheltuiala, va fi obligat să efectueze 50 de ore de muncă în folosul 

comunităţii. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil prezentul 

proiect de lege, informează domnia sa. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până 

la o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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