Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/235 /1 octombrie 2012

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 24 – 27.09. 2012
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 24.09.2012 între orele 16,00-20,00, în ziua de 25.09.2012
între orele 14,00 – 19,00, în ziua de 26.09.2012 între orele 10,00 –
15,30 şi în ziua de 27.09.2012 între orele 9,00 – 11,30, având
următoarea ordine zi:
1.

Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind

unele măsuri medico-sociale ( Plx 147/2010) – sesizare în comun
cu Comisia pentru administraţie publică.
2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
sănătăţii în vederea descentralizării (PLx408/2010).
3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice,

psihotrope şi derivaţilor acestora (Plx 485/2011) – sesizare în
comun cu Comisia pentru agricultură.
4.

Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea
unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul
sănătăţii ( PLx 653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru
buget.
5.

Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru

modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 ( Plx
731/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget.
6.

Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2011 pentru
asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății,
a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și
serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea
HIV/SIDA și a tuberculozei în România, implementate de fundația
Romanian Angel Appeal ( PLx 34/2012) - sesizare în comun cu
Comisia pentru buget.
7.

Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind

administrarea fondului de sănătate de către patronate şi sindicate
( PLx 118/2012) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget.
8. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru
2

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile
sănătăţii şi protecţiei sociale ( PLx 48/2012) - sesizare în comun cu
Comisia pentru muncă .
9. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind
reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de
sănătate ( PLx 872/2010) - sesizare în comun cu Comisia pentru
muncă .
10. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6
decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 470/2011) sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
11. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
( PLx 384/2010) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
12. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.107/2010

pentru

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii ( PLx 68/2011) - sesizare în comun cu Comisia
pentru muncă.

3

13. Reexaminarea propunerii legislative privind modificarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 444/2011) - sesizare în comun
cu Comisia pentru muncă .
14. Reexaminare asupra propunerii legislative privind
modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( Plx
487/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
15. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale (
PLx 681/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
16. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, organizarea și
funcționarea Ordinului Biochimiștilor și Chimiștilor în sistemul
sanitar din România ( PLx 91/2012) - sesizare în comun cu
Comisia pentru muncă .
17. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap ( Plx 561/2009) - sesizare în comun cu
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Comisia pentru muncă - retrimis celor două comisii în data de 27
mai 2010.
18. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 655/2009) sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
19. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 194/2010) sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
20. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 422/2010) sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
21. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ( Plx 569/2010) - sesizare în
comun cu Comisia pentru muncă .
22. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 572/2010) sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
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23. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată ( PLx
26/2010) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
24. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 477/2011) - sesizare în
comun cu Comisia pentru muncă .
25. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx
221/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
26. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 227/2011)
- sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
27. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx
222/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
28. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind
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protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap (PLx 267/2011) sesizare în comun cu Comisia pentru muncă .
29. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx
734/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru industrii.
30. 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.
31. 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 și
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a
art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanțelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ( PLx
45/2012) - sesizare în comun cu Comisia pentru apărare.
32. 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.
33. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
medicina şcolară ( PLx 678/2011) – sesizare în comun cu Comisia
pentru învăţământ.
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34. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii ( Plx 776/2010) – sesizare în comun cu Comisia
juridică.
35. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii ( PLx 725/2011) - sesizare în comun cu Comisia
juridică.
36. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu
privire la recuperarea unor sume băneşti de la persoane care aduc
daune sănătăţii altor persoane ( PLx 728/2011) - sesizare în comun
cu Comisia juridică.
37. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii ( PLx 35/2012) - sesizare în comun cu Comisia juridică.
38. Dezbaterea, în fond, în procedură de urgenţă, asupra
proiectului de Lege privind reproducerea umană asistată medicală
cu terţ donator (PL-x 63/2012) – sesizare în comun cu Comisia
juridică.
39. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele
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prevăzute de acte normative în vigoare ( PLx 268/2012 ) - sesizare
în comun cu Comisia juridică.
40. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ( Plx
402/2011).
41. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ( Plx
249/2011).
42. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope ( Plx 265/2011).
43. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope ( PLx 213/2011).
44. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei nr.18/2009 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului ( Plx 229/2012).
45. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2012 pentru
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completarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.18/2009

privind

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului ( PLx 240/2012).
46. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2011 privind
desemnarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator
medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare,
funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest
elicopter ( PLx 768/2011).
47. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
instituirea Zilei Naţionale a Multipleţilor ( PLx 80/2012).
48. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative
privind exercitarea profesiei de logoped ( Plx 228/2012).
49. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
standardele de cost în domeniul diagnosticului clinic de laborator
( Plx 279/2011).
50. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare de formare
profesională în specialitate, medicină şi medicină dentară ( Plx
781/2010).
51. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
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funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi
asistenţilor medicali din România ( Plx 92/2010).
52.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (Pl.x 634/2009).
53.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 578/2010).
54.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 699/2010).
55.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (Pl.x 762/2010).
56.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 63/2011).
57.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
sistemul sanitar. (Pl.x 97/2011).
58.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 169/2011).
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59.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 170/2011).
60.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea

Legii nr.95/2006 privind

reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 280/2011).
61.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
133/2010 pentru modificarea şi completarea

Legii nr.95/2006

privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 471/2011).
62.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 226/2012).
63.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

privind modificarea şi completarea Legii nr. 264/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (Pl.x 270/2012).
64.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

privind abrogarea

Legii nr. 220/2011 pentru modificarea şi

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (Pl.x 281/2012).
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65.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (Pl.x 282/2012).
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie şi cei ai Comisiei pentru administraţie publică,
au procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative
privind unele măsuri medico-sociale ( Plx 147/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
transformarea clădirilor neutilizate ale administraţiilor publice
locale în centre de asistenţă medico-sociale, în care se va acorda
sprijin, asistenţă medicală şi psihologică persoanelor defavorizate.
Modul de selecţie a persoanelor care vor beneficia de
prevederile acestei legi, precum şi funcţionarea, finanţarea şi
organizarea centrelor medico-sociale se va stabili prin hotărâre de
Guvern.
Comisia

pentru

administraţie

publică,

amenajarea

teritoriului şi echilibru ecologic a întocmit un raport preliminar de
respingere a propunerii legislative.
Întrucât, în cadrul dezbaterilor Comisiei pentru sănătate şi
familie s-a hotărât adoptarea propunerii legislative în forma
prezentată de iniţiatori, se impune o şedinţă comună a celor două
comisii sesizate.
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.
47312/24.09.2012, nu susţine adoptarea propunerii legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii
legislative, şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie şi cei ai Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în
vederea descentralizării (PLx408/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în
vederea descentralizării, intervenţiile legislative vizând, potrivit
Notei

de

fundamentare,

„creşterea

implicării

autorităţilor

administraţiei publice locale în coordonarea activităţii spitalului şi
stabilirea cadrului legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei
medicale acordată în unele unităţi sanitare cu paturi”. Totodată, se
propune stabilirea unei noi clasificări a spitalelor, în funcţie de
competenţe, precum şi a modalităţii de plată a obligaţiilor restante
la furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi utilităţi.
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Ministerul Sănătăţii solicită amânarea dezbaterilor asupra
acestui proiect de lege.
În urma solicitării Ministerului Sănătăţii, membrii celor
două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea
dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară.
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie şi cei ai Comisiei pentru agricultură au procedat
la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice,
psihotrope şi derivaţilor acestora (Plx 485/2011).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice,
psihotrope şi a derivaţilor acestora, altele decât cele reglementate
prin Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor

şi

preparatelor

stupefiante

şi

psihotrope,

cu

modificările şi completările ulterioare, şi pin Legea nr.143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
instituirea unor măsuri privind controlul instituţional asupra
acestor activităţi.
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Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47312/24.09.2012, nu susţine adoptarea propunerii legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii
legislative, şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie şi cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci,
au procedat la reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea
unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul
sănătăţii ( PLx 653/2011).
În şedinţa din 14 februarie 2012, plenul Camerei Deputaţilor
a hotărât retrimiterea, la comisie, a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind
stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în
domeniul sănătăţii, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou
raport.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea
contribuţiei
autorizaţiilor

trimestriale
de

punere

la
pe

care
piaţă

sunt
a

obligaţi

deţinătorii

medicamentelor

sau

reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele incluse în
programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele
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cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul
ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu
circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru 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.
Ministerul

Sănătăţii,

nr.47312/24.09.2012,

solicită

prin

punctul

amânarea

său

de

vedere

dezbaterilor

asupra

proiectului de lege, în vederea dezbaterii împreună cu alte două
proiecte având acelaşi obiect, respectiv taxa de clawback (PLx 48/
2012 şi L 340/2012, aflat, în prezent, la comisiile din Senat).
În urma solicitării Ministerului Sănătăţii, membrii celor două
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor
asupra acestui proiect de lege.
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie şi cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci,
au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 ( Plx
731/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
art.17 alin.(3) din Legea farmaciei nr.266/2008, republicată, în
sensul introducerii obligaţiei la plata taxelor prevăzute la Titlul IX
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– „Impozite şi taxe locale” din Legea nr.571/2003 privind codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru afişarea
emblemei şi a firmei farmaciei comunitare.
În prezent, afişarea emblemei şi a firmei farmaciei
comunitare este scutită de plata oricărei taxe.
Ministerul Sănătăţii nu are observaţii şi propuneri.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului
de lege, şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie şi cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci,
au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2011
pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind
combaterea HIV/SIDA şi a tuberculozei în România, implementate
de fundația Romanian Angel Appeal ( PLx 34/2012).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acoperirea de
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a plăţii TVA
aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul fazei a II-a a
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programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în
România, implementate de fundaţia Romanian Angel Appeal.
Ministerul

Sănătăţii,

nr.47312/24.09.2012,

prin

punctul

său

de

vedere

susţine adoptarea proiectului de lege în

forma aprobată de Senat.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului
de lege în forma aprobată de Senat.
La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie şi cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci,
au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
privind administrarea fondului de sănătate de către patronate şi
sindicate ( PLx 118/2012).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea
modalităţii de administrare a fondului de sănătate, constituit la
nivel naţional.
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a întocmit un raport
preliminar de respingere a acestui proiect de lege.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47312/24.09.2012, nu susţine adoptarea proiectului de lege.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege, şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 8 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanței

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.110/2011

pentru

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile
sănătăţii şi protecţiei sociale ( PLx 48/2012).
Proiectul de lege are ca obiect completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii
pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, constând în
introducerea unui nou articol, precum şi modificarea şi
completarea art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Ministerul Sănătăţii solicită amânarea acestui proiect în
vederea dezbaterii împreună cu alte două proiecte având acelaşi
obiect, respectiv taxa de clawback (PLx 653/ 2011 şi L 340/2012,
aflat, în prezent, la comisiile din Senat).
În urma solicitării Ministerului Sănătăţii, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor
asupra acestui proiect de lege.
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La punctul 9 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.97/2010

privind

reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de
sănătate ( PLx 872/2010).
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale în sistemul de asigurări sociale de sănătate,
intervenţiile legislative vizând stabilirea numărului maxim de
posturi din sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi
modalitatea de încadrare în acest număr maxim de posturi.
Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în
forma prezentată.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului
de lege şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 10 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri,

în

fond,

asupra

propunerii

legislative

privind

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6
decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 470/2011).
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
abrogarea dispoziţiilor pct.7 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.107/2010 în vederea eliminării contribuţiei de
asigurări de sănătate datorate de pensionari.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a întocmit un
raport preliminar de respingere a propunerii legislative.
Ministerul

Sănătăţii

nu

susţine

adoptarea

propunerii

legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
propunerii legislative, şi întocmirea unui raport comun, în acest
sens.
La punctul 11 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx
384/2010).
Proiectul de lege a fost retrimis celor două comisii de către
plenul Camerei Deputaţilor în şedinţa din 14 februarie 2012.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.339/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
eficientizării activităţii de acordare şi verificare a certificatelor de
concediu medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate, precum şi responsabilizarea atât a medicilor prescriptori
cât şi a asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu medical,
în conformitate şi cu legislaţia similară a altor state membre ale
Uniunii Europene.
Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.36/2010, şi întocmirea unui nou raport
comun de înlocuire.
La punctul 12 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă

a

Guvernului

nr.107/2010

pentru

modificarea

şi

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii ( PLx 68/2011).

23

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, urmărind, aşa cum se arată
în cadrul Notei de fundamentare, extinderea bazei de colectare a
contribuţiilor pentru asigurările de sănătate, pentru a echilibra
deficitul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate,
concomitent cu menţinerea exceptărilor de la plata acestor
contribuţii pentru categoriile de persoane fără venituri, cu venituri
reduse sau defavorizate.
Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege cu
amendamente.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului
de lege, cu amendamente, şi întocmirea unui nou raport comun, în
acest sens.
La punctul 13 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
reexaminarea

propunerii

legislative

privind

modificarea

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 444/2011).
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare în
scopul unei reglementări mai riguroase în ceea ce priveşte calculul
contribuţiei de asigurări de sănătate asupra pensiilor care depăşesc
740 de lei.
Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
propunerii legislative.
La punctul 14 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
reexaminarea asupra propunerii legislative privind modificarea
Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( Plx 487/2011).
În şedinţa din 13 martie 2012, plenul Camerei Deputaţilor a
hotărât retrimiterea, la comisii, a propunerii legislative, în vederea
reexaminării şi depunerii unui nou raport.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea art.12 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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nr.158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.399/2006, în sensul ca plata concediilor medicale pentru
incapacitate temporară de muncă să se facă integral in fondul
naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii
legislative, şi întocmirea unui nou raport comun, în acest sens.
La punctul 15 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind statutul
profesional al medicului expert al asigurărilor sociale ( PLx
681/2011).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea
cadrului juridic general al raporturilor de muncă pentru persoanele
care exercită profesia de medic expert al asigurărilor sociale.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege, şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
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La punctul 16 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog şi chimist, organizarea şi funcţionarea Ordinului
Biochimiştilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România ( PLx
91/2012).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist,

biolog

şi

chimist,

înfiinţarea,

organizarea

şi

funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în
sistemul sanitar din România.
Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea proiectului de lege.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege, şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 17 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea Legii
nr.448/2006

privind

protecţia

şi

promovarea

drepturilor

persoanelor cu handicap ( Plx 561/2009) - retrimisă celor două
comisii în data de 27 mai 2010.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea lit.a) a alin.(4) al art.58 din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de
a acorda persoanelor cu handicap o indemnizaţie lunară la nivelul
cuantumului stabilit pentru pensia socială minimă garantată,
indiferent de venituri.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii, au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
propunerii legislative, şi întocmirea unui raport comun, în acest
sens.
La punctul 18 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 655/2009).
Principalele modificări şi completări propuse se referă la
schimbarea definiţiei persoanei cu handicap, cumularea dreptului
de a călători gratuit pe liniile de transport urban şi interurban,
instituirea unei legitimaţii unice pentru persoanele cu handicap,
explicarea modalităţii de stabilire a contribuţiei lunare de
întreţinere datorată de persoanele cu handicap sau de susţinătorii
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legali ai acestora, asistate în centre rezidenţiale destinate acestora,
acordarea prestaţiilor sociale către moştenitorii persoanei cu
handicap decedate, respectiv a celor aferente lunii în care aceasta a
decedat, proporţional cu cota parte cuvenită fiecăruia.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii
legislative şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 19 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 194/2010).
Prin propunerea legislativă se propune ca în perioada în care
asistenţii personali, asistenţii maternali sau persoanele care au în
îngrijire şi supraveghere persoane cu handicap sunt în concediu de
odihnă sau în incapacitate temporară de muncă, persoanele cu
handicap să fie internate în centre de tip respiro.
Totodată, se propune majorarea cuantumului alocaţiei lunare
de plasament cu 50% pentru primul copil cu handicap luat în
plasament şi cu 65% pentru al doilea copil.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii
legislative şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 20 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind modificarea
şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 422/2010).
Prin obiectul de reglementare al proiectului de lege se
propune îmbunătăţirea cadrului juridic existent cu privire la
stabilirea tipurilor de handicap, la formarea profesională a
persoanelor cu handicap şi la răspunderea autorităţilor publice
centrale şi locale în acest domeniu.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 21 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
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drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ( Plx 569/2010).
Prin obiectul de reglementare al propunerii legislative se
propune îmbunătăţirea cadrului juridic existent cu privire la
drepturile de care beneficiază asistenţii personali şi asistenţii
personali profesionişti pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei
cu handicap grav.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii
legislative şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 22 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind completarea
art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 572/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
art.59 lit.a) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel încât să permită „persoanei ce suferă
de un handicap motor irecuperabil să nu mai fie obligată să se
prezinte, din oficiu sau la solicitare, la comisia de evaluare pentru a
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i se stabili, din nou, gradul handicapului, odată ce acesta a fost
stabilit şi nu există posibilitatea modificării stării respective.”
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 23 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru completarea
art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată ( PLx 26/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea
art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificărilor
şi completările ulterioare, în sensul acordării unei indemnizaţii
lunare pentru acoperirea nevoilor personale, în cuantum de 50 de
lei, adulţilor cu handicap, care nu realizează venituri, dar care sunt
îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
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La punctul 24 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri,

în

fond,

asupra

propunerii

legislative

privind

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 477/2011).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
abrogarea alineatului (8) al articolului 58 din Legea 448/2006,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1006 din
18 decembrie 2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii
legislative şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 25 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea
alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 221/2011).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării
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sumelor necesare cheltuielilor pentru salarii şi alte drepturi ale
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, care ar urma
să fie stabilite cu această destinaţie, anual, prin legea bugetului de
stat.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 26 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea
art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 227/2011).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
asigurării sumelor necesare cheltuielilor pentru salarii ale
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi
pentru indemnizaţiile de însoţitor, care ar urma să fie prevăzute în
bugetele consiliilor judeţene şi, respectiv, bugetele consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii
legislative şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 27 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 222/2011).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
art.16 alin.(2) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării
persoanelor cu handicap, accesul la educaţie, indiferent de vârstă.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 28 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea
art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea persoanelor cu handicap (PLx 267/2011).
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
lit.e) a alin.(2) al art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării
persoanelor cu handicap, accesul la educaţie, indiferent de vârstă.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
proiectului de lege şi întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 29 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte
matern ( PLx 734/2011) .
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea
cadrului legal privind marketingul substituenţilor laptelui matern,
precum şi practcile aferente acestuia, în vederea asigurării, astfel
cum rezultă din expunerea de motive, a unei nutriţii adecvate şi
sănătoase sugarilor şi copiilor de vârstă mică, prin protecţia şi
promovarea alăptării, în vederea ameliorării stării de sănătate a
acestora, dar şi prin asigurarea utilizării corecte a substituenţilor
laptelui matern, atunci când aceştia sunt necesari, printr-un
marketing

corespunzător

şi

prin

furnizarea

de

informaţii

consistente şi obiective, într-o formă adecvată publicului.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege .
La punctul 30 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la 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) .
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, cu două articole noi, art. 51 şi art. 81, în
care se prevede interzicerea magazinelor care comercializează
substanţe sau produse etnobotanice, şi, respectiv, interzicerea mai
multor operaţiuni efectuate fără drept, cu substanţe şi produse
etnobotanice din plante, extracte sau combinaţii din plante cu efect
halucinogen sau euforic.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
a întocmit raport preliminar de respingere a propunerii legislative .
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport comun, în acest sens.
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La punctul 31 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, 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 ( PLx
45/2012) .
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, precum şi a
art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, în sensul
eliminării prevederii conform căreia, tabelele din anexele celor
două legi pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.
Se prevede, totodată, ca actualizarea tabelelor ce cuprind
substanţe aflate sub control naţional să se poată realiza şi la
propunerea ministrului administraţiei şi internelor, nu doar la
propunerea ministrului sănătăţii, ca în prezent.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
a întocmit raport preliminar de adoptare a proiectului de lege .
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în
forma prezentată de Senat şi întocmirea unui raport comun, în
acest sens.
La punctul 32 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
pentru

completarea

Legii

nr.143/2000

privind

combaterea

traficului şi consumului ilicit de droguri ( PLx 174/2012) .
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”.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
a întocmit raport preliminar de respingere a proiectului de lege .
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport comun, în acest sens.
La punctul 33 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
privind medicina şcolară ( PLx 678/2011) .
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare domeniul
asistenţei medicale şcolare, în vederea asigurării asistenţei sociale
medicale şi stomatologice a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din
sistemul de învăţământ public sau privat.
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a întocmit
un raport preliminar de respingere a proiectului de lege.
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege .

La punctul 34 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 776/2010) .
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea art.187 alin.(1) din Legea nr.95/2006 pivind reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în
scopul corelării dispoziţiilor acestuia cu prevederile art.183 alin.(9)
şi ale art.184 alin.(12).
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a întocmit un
raport preliminar de respingere a propunerii legislative.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport comun în acest sens.

La punctul 35 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 725/2011) .
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, intervenţiile legislative vizând instituirea obligaţiei
soluţionării prompte a cazurilor de malpraxis prin posibilitatea
rezolvării amiabile între pacient, unitatea medicală şi societatea de
asigurare a prejudiciului cauzat de acte medicale.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a întocmit un
raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu
amendamente.
Ministerul Sănătăţii nu susţine proiectul de lege întrucât are
în vedere introducerea unor amendamente la un alt act normativ.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport preliminar în acest sens.
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La punctul 36 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu
privire la recuperarea unor sume băneşti de la persoane care aduc
daune sănătăţii altor persoane ( PLx 728/2011) .
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
art.313 din Legea nr.95/2006, în sensul acordării calităţii
procesuale active caselor de asigurări de sănătate în toate litigiile
care au drept obiect recuperarea cheltuielilor ocazionate de
asistenţa medicală pentru persoanele a căror sănătate a fost
prejudiciată prin faptele altor persoane.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a întocmit un
raport preliminar de respingere a proiectului de lege.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport comun în acest sens.

La punctul 37 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
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pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii ( PLx 35/2012).
În conformitate cu art.70 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Plenul Camerei Deputaţilor în data de 8
mai 2012 a hotărât retrmiterea proiectului de Lege în vederea
solicitării unui nou punct de vedere al Guvernului , examinării şi
depunerii unui nou raport.
Proiectul de

lege

are

ca obiect

completarea Legii nr.95/2006 privind
sănătăţii, cu modificările şi

de reglementare

reforma în domeniul

completările ulterioare, în sensul

incriminării faptelor de ameninţare, lovire sau alte violenţe,
vătămare corporală şi
împotriva unui

vătămare corporală gravă săvârşite

medic, asistent medical, şofer de autosanitară,

ambulanţier sau orice alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat
în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul
funcţiunii, prin stabilirea unor pedepse similare celor prevăzute de
art.239 din Codul penal pentru infracţiunea de ultraj.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a întocmit un
raport preliminar de adoptare a proiectului de lege.
Ministerul

Sănătăţii,

nr.47603/25.09.2012,

prin

susţine

punctul

adoptarea

său
acestei

de

vedere

propuneri

legislative.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în
forma prezentată de Senat şi întocmirea unui raport comun în acest
sens.
La punctul 38 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii
legislative

privind

modificarea

Legii

nr.194/2011

privind

combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în
vigoare ( PLx 268/2012 ).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.194/2011 privind combaterea
operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive,
altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în scopul
reducerii numărului consumatorilor de substanţe cu efecte
psihoactive.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a întocmit un
raport preliminar de respingere a proiectului de lege.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport comun în acest sens.

La punctul 39 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, în procedură de urgenţă,
asupra proiectului de Lege privind reproducerea umană asistată
medicală cu terţ donator (PL-x 63/2012) – sesizare în comun cu
Comisia juridică.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimul
juridic pentru reproducerea umană asistată medical cu terţ donator,
asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta,
precum şi modul de transmitere a lor, în vederea rezolvării unor
probleme de natură medicală şi etică, precum şi pentru susţinerea
natalităţii.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor.

La punctul 40 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope ( Plx 402/2011).
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor

şi

preparatelor

stupefiante

şi

psihotrope,

cu

modificările şi completările ulterioare, în scopul interzicerii
producerii,

cultivării,

transformării,

fabricării,

comercializării

sau

extragerii,
distribuirii

preparării,
plantelor

şi

substanţelor cu caracter halucinogen, euforic, sedativ sau
psihotrop.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 41 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope ( Plx 249/2011).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea art.4 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul interzicerii
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comerţului electronic cu substanţe şi plante etnobotanice, a căror
utilizare produce efecte similare utilizării substanţelor stupefiante,
psihotrope sau halucinogene. De la această interdicţie ar urma însă
să fie exceptat comerţul electronic desfăşurat de farmaciile din
sistemul farmaceutic românesc, precum şi de către magazinele
autorizate să comercializeze plante medicinale.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 42 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope ( Plx 265/2011).
Iniţiativa

legislativă

are

ca

obiect

de

reglementare

completarea art.15 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic
al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul interzicerii
desfăşurării activităţii magazinelor care comercializează plante
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etnobotanice şi substanţe, altele decât cele aflate sub control
naţional, la mai puţin de 5 km de orice localitate.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 43 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante
şi psihotrope ( PLx 213/2011).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor

şi

preparatelor

stupefiante

şi

psihotrope,

cu

modificările şi completările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii
cadrului normativ în acest domeniu.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 44 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului ( Plx
229/2012).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea art.17 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi
completările ulterioare, cu două noi alineate, alin.(3) şi (4), prin
care se doreşte suplimentarea cu 30% a numărului de locuri pentru
unele

specialităţi deficitare, respectiv anestezie şi terapie

intensivă, farmacie clinică, medicină de urgenţă, radiologie,
medicină de familie, neonatologie şi oncologie medicală.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
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La punctul 45 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2012
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului ( PLx 240/2012).
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de
reglementare completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul acordării, astfel cu rezultă din
cuprinsul Notei de fundamentare, cadrelor didactice universitare
titulare în instituţiile de învăţământ superior medical, medicodentar şi farmaceutic uman, prin excepţie de la prevederile art.1
alin. (1) şi art.15, a titlului de medic specialist, de medic dentist
specialist sau de farmacist specialist şi, respectiv, a gradului de
medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar, după
caz, la înfiinţarea unei noi specialităţi medicale, medico-dentare
sau farmaceutice.
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege .
La punctul 46 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.91/2011
privind desemnarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Timişoara ca
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operator medical al unui elicopter aflat în administrarea
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de
operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu
acest elicopter ( PLx 768/2011).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca

operator

medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare,
funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest
elicopter.
Ministerul

Sănătăţii,

nr.47603/25.09.2012,

prin

susţine

punctul

adoptarea

său
acestei

de

vedere

propuneri

legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative
în forma prezentată de Senat şi întocmirea unui raport în acest
sens.
La punctul 47 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege
pentru instituirea Zilei Naţionale a Multipleţilor ( PLx 80/2012).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea
Zilei Naţionale a Multipleţilor, motivată de faptul că părinţii
acestora depun un efort deosebit pentru a le acorda atenţia şi
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sprijinul necesar unei bune creşteri, precum şi
informal, ziua de 4 decembrie

de

faptul că

a devenit ziua naţională a

multipleţilor.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 48 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative

privind exercitarea profesiei de logoped ( Plx

228/2012).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
stabilirea cadrului juridic general în vederea exercitării profesiei de
logoped, precum şi organizarea şi funcţionarea Asociaţiei
Logopezilor din România.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 49 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
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legislative privind standardele de cost în domeniul diagnosticului
clinic de laborator ( Plx 279/2011).
Propunerea

legislativă

are

ca

obiect

reglementarea

standardelor de cost în domeniul diagnosticului clinic de laborator
care, aşa cum rezultă din expunerea de motive, ar conduce la
economii la efectuarea analizelor în regie proprie de către
laboratoarele de stat prin aplicarea unei metodologii de calcul şi de
raportare a costului efectuării acestor analize similară celei aplicate
de către Ministerul Sănătăţi şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate laboratoarelor private, contribuind asltfel la gestionarea
eficientă a banilor asiguraţilor din sistemul sanitar.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 50 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative

privind

organizarea

şi

desfăşurarea

studiilor

postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină
şi medicină dentară ( Plx 781/2010).
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Iniţiativa

legislativă

are

ca

obiect

de

reglementare

organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare în domeniile
medicină şi medicină dentară, prin introducerea unor noi măsuri
privind admiterea în rezidenţiat şi desfăşurarea examenului, în
scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale a medicilor rezidenţi.
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative.
La punctul 51 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,
precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor
medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România
( Plx 92/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
transpunerea, în totalitate, a prevederilor Directivei 2005/36/CE a
Parlamentului European şi a consiliului din 7 septembrie 2005
privind recunoaşterea calificărilor profesionale, invocându-se
faptul că, în conformitate cu art.63 din directiva menţionată, statele
membre au avut obligaţia să se conformeze prevederilor sale până
la 20 octombrie 2007 şi să informeze de îndată Comisia cu privire
la aceasta.
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Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 52 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (Pl.x 634/2009).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou titlu
intitulat „Asistenţă medicală de specialitate în ambulator” care
prevede, în principal, înfiinţarea şi funcţionarea unor centre de
sănătate multifuncţionale şi care au ca scop furnizarea unei game
largi de servicii relevante şi eficiente de asistenţă primară, utilizând
fonduri publice aprobate prin buget. De asemenea, se propune
punerea la dispoziţie cu titlu de gratuitate a spaţiilor necesare
desfăşurării activităţii şi dotările necesare de către autorităţile
administraţiei publice locale care propun şi avizează înfiinţarea
acestor centre.
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Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 53 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 578/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, intervenţiile legislative vizând acordarea unui prim ajutor
calificat eficient, într-un timp cât mai redus posibil, prin asigurarea
unui număr suficient de ambulanţe disponibile.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
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La punctul 54 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 699/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea creării cadrului legal pentru ca medicii dentişti şi
farmaciştii, care sunt aleşi într-o funcţie de demnitate publică, să
îşi poată practica profesia de medic dentist, respectiv, farmacist în
unităţi sanitare publice şi private.
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative .
La punctul 55 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (Pl.x 762/2010).
Propunerea

legislativă

are

ca

obiect

modificarea

şi

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile
legislative vizând, printre altele, creşterea eficienţei în acordarea
unor servicii de calitate în domeniul asistenţei medicale, crearea
unor mecanisme şi modalităţi de control ale calităţii actului
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medical în urgenţă, precum reglementarea acordării primului
ajutor.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 56 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 63/2011).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea integrării serviciilor specializate de îngrijiri paliative, în
sistemul naţional de sănătate, care se adresează bolnavilor
incurabili în stadii avansate sau terminale, îngrijirea paliativă
oferind pacientului şi familiei acestuia o asistenţă multidisciplinară
specializată, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi alinării
suferinţei în apropierea decesului.
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Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 57 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind sistemul sanitar. (Pl.x 97/2011).
Propunerea

legislativă

are

ca

obiect

modificarea

şi

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, urmărind, aşa
cum rezultă din expunerea de motive, realizarea unui management
performant în unităţile spitaliceşti, consultarea sindicatelor în
vederea asigurării unei transparenţe decizionale în ceea ce priveşte
bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi elaborarea unui
normativ de personal minim obligatoriu pentru unităţile spitaliceşti
de stat.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 58 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 169/2011).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât
desemnarea membrilor consiliului de administraţie al caselor de
asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, să
asigure creşterea accesibilităţii la servicii medicale a celor ce
contribuie la asigurările sociale de sănătate.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 59 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
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legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 170/2011).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea art.195 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
urmărindu-se acoperirea, de către casele de asigurări de sănătate, a
unei părţi din cheltuielile pe care spitalele le au în cazurile
medicale ce necesită sume mari de bani pentru diagnosticare şi
tratament.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 60 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea

Legii nr.95/2006

privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 280/2011).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative vizând reglementarea
unei incompatibilităţi în ceea ce priveşte exercitarea profesiei de
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medic ca angajat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din sistemul
public şi exercitarea profesiei de medic în cadrul unităţilor sanitare
cu paturi din sistemul privat, precum şi posibilitatea funcţionării în
spitalele publice, de secţii dotate cu paturi private.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.

La punctul 61 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative

privind

modificarea

Ordonanţei

de

Urgenţă

a

Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 471/2011).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea art.276 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul ca din Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate să facă parte un număr de 17 membri şi nu 7
câţi sunt în prezent, mărindu-se mai ales ponderea reprezentanţilor
confederaţiilor patronale, ai confederaţiilor sindicale reprezentative
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la nivel naţional, precum şi ponderea numărului membrilor numiţi
de primul-ministru, cu consultarea consiliului Naţional al
Persoanelor

vârstnice,

în

scopul

reglementării

posibilităţii

partenerilor sociali de a lua decizii în ceea ce priveşte cheltuirea
banilor proveniţi din colectarea fondurilor de la populaţie.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La punctul 62 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 226/2012).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
introducerii, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive,
a trei categorii de pachete de servicii medicale, respectiv asigurarea
bazală, asigurarea complementară şi asigurarea suplimentară, care
vor cuprinde servicii medicale diferenţiate în funcţie de valoarea
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contribuţiei la asigurările sociale de sănătate, ce urmează a fi
stabilite prin contractul-cadru.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.

La punctul 63 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 264/2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Pl.x 270/2012).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea art.259 alin.(7) lit.c) din Legea nr.264/2007, act
modificator al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii în vederea exceptării persoanelor care abia au primit
decizia de pensionare, de la efectuarea unei plăţi retroactive pentru
a putea fi înscrise pe listele beneficiarilor de servicii medicale în
sistemul sanitar de stat.
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Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.

La punctul 64 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative privind abrogarea

Legii nr. 220/2011 pentru

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (Pl.x 281/2012).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, prin abrogarea modificărilor instituite prin Legea
nr.220/2011, urmărindu-se repunerea în situaţia anterioară intrării
în vigoare a acestei din urmă legi.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
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La punctul 65 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii
legislative privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (Pl.x 282/2012).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea art.41 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, în scopul gestionării riguroase a serviciilor
medicale plătite.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.47603/25.09.2012, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative
şi întocmirea unui raport în acest sens.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi după cum
urmează : dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei , dna.dep.
Sonia-Maria Drăghici , dl.dep. Florian Popa , dna.dep. Lucreţia
Roşca ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia
Gavrilescu, dna. dep.Diana Adriana Tuşa, dl.dep.Cristian Horia (
Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. Dobre Elena Cristina,
dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru , dl.dep.Petru Movilă , dl.dep.Iosif
Ştefan Drăgulescu, dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie

( Grup
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Parlamentar al PD-L) , dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale), fiind absenţi dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup
Parlamentar al UDMR ), dl.dep.Gheorghe Albu

şi dna.dep.

Monica Maria Iacob Ridzi ( Grup Parlamentar al PD-L).

PREŞEDINTE
RODICA NASSAR
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