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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 1  – 4.10. 2012 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 1.10.2012 între orele 16,00-18,30 , în ziua de 2.10.2012 

între orele 14,00 – 18,00, în ziua de 3.10.2012 între orele 9,30 – 

15,30  şi în ziua de 4.10.2012 între orele 9,00 – 11,30, având 

următoarea ordine zi:    

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

exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, constituirea, organizarea 

şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PLx 

16/2010). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ( PL 

587/2003). 

 



3. Dezbateri, în fond, asupra Proiect de Lege pentru 

consacrarea zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenţei 

domestice în România ( PLx 112/2012). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea 

cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la 

cadavre în vederea transplantului ( PLx 263/2012). 

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

modificarea alin.(1) al articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 777/2011). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 595/2011). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 594/2011). 

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

modificarea art.259 din  Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 597/2011). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ( PLx 

212/2012). 
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10. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 477/2010). 

11. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun ( PLx 

227/2012). 

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

completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului ( PLx 

108/2012). 

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, punctele 1 şi 2 din 

cadrul ordinii de zi au fost amânate, cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

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

proiectului de Lege pentru consacrarea zilei de 25 noiembrie ca 

Ziua împotriva violenţei domestice în România ( PLx 112/2012). 

Proiectul de  lege are ca obiect  de  reglementare consacrarea 

zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenţei domestice în 

România, ocazie cu care Ministerul Muncii şi Familiei şi Protecţiei 

Sociale şi  celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi  

locale organizează campanii de informare şi sensibilizare a 

publicului, precum şi manifestări publice dedicate prevenirii şi 

combaterii violenţei domestice.  
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Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine 

acest proiect de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea 

organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului        

( PLx 263/2012). 

Proiectul de lege  are ca obiect  de reglementare  modificarea 

şi  completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor 

umane şi prelevarea organelor şi  ţesuturilor de la  cadavre în 

vederea  transplantului, cu  modificările ulterioare, în vederea 

asigurării materialului didactic necesar disciplinelor de anatomie 

ale universităţilor de medicină, utilizat în scopul pregătirii  

profesionale a viitorilor medici. 

Ministerul Sănătăţii apreciază oportunitatea promovării 

proiectului şi susţine promovarea acestei propuneri legislative cu 

amendamente. 

 În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente care privesc articolele nou introduse,  respectiv 
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art.161, art.162, art.163, art.164, lit.c) a art.19, abrogarea art.20, 

precum şi  eliminarea art.27. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

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

proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 237 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

777/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea art.237 alin.(1) 

lit.m) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, în sensul exceptării de la 

plata pentru eliberarea adeverinţelor medicale şi pentru 

expertizarea capacităţii de muncă a persoanelor care nu beneficiază 

de ajutorul de şomaj. 

Având în vedere  faptul că , în prezent se află în dezbatere 

publică proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de sănătate din România, care va reprezenta actul 

normativ de bază ce va reglementa sistemul de sănătate din 

România, Ministerul Sănătăţii nu susţine această propunere 

legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 595/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amendarea 

prevederilor art.332 şi art.338 din  Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, măsurile propuse vizând suportarea 

tuturor cheltuielilor necesare pentru producerea, personalizarea, 

editarea, implementarea şi distribuirea cardului naţional de 

asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat, prin alocarea de 

sume, cu această destinaţie, în bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine această iniţiativă legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 594/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(2) şi (5) ale art.217 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, ce conţin dispoziţii referitoare la elaborarea şi 

aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
 6



medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi la elaborarea şi aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a contractului-cadru.

Ministerul Sănătăţii nu susţine această iniţiativă legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

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

proiectului de Lege pentru modificarea art.259 din  Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 597/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.259 alin.(7) lit.b) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, în sensul stabilirii obligaţiei caselor 

de asigurări de sănătate de a notifica debitorii aflaţi în situaţia 

prevăzută la alin.(7) al art.259 , cu privire la obligaţia achitării 

contribuţiei lunare de asigurări sociale restante pe care aceştia o 

datorează potrivit dispoziţiilor lit.b) din cuprinsul alineatului 

anterior menţionat, precum şi precizarea faptului că, obligaţiile 

fiscale accesorii la suma de plată respectivă curg de la data primei 

notificări. 

Având în vedere  faptul că în prezent se află în dezbatere 

publică proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de sănătate din România, care va reprezenta actul 
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normative de bază ce va reglementa sistemul de sănătate din 

România, Ministerul Sănătăţii nu susţine această propunere 

legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri Dezbateri, în fond, 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

şi completările ulterioare ( PLx 212/2012). 

Proiectul de lege are ca obiect  completarea Legii nr.95/2006 

privind  reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul  scutirii de la  plata cotizaţiei 

datorate Colegiului Medicilor din România şi, respectiv, Colegiul 

Medicilor Dentişti din România, a medicilor şi  medicilor dentişti 

aflaţi în stagiul de  rezidenţă, precum şi  a celor aflaţi la  vârsta 

pensionării. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine această propunere legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 
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La punctul 10 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 477/2010). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art. 170 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în 

scopul constituirii unui „program naţional de suport” de care să 

beneficieze persoanele cu probleme sociale, în cazul unor condiţii 

meteorologice nefavorabile. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine această propunere legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

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

propunerii legislative pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun ( PLx 227/2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea 

şi  combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul exceptării de la 

 9



interdicţia de a vinde ţigarete la bucată a magazinelor de profil şi a 

unităţilor de alimentaţie publică. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine această propunere legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La punctul 12 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

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

proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a 

drepturilor pacientului ( PLx 108/2012). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.28 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 prin care se 

intenţionează oferirea gratuită de consiliere psihologică privind 

avortul, pentru femeile care optează să întrerupă sarcina, atât 

înainte, cât şi după actul medical respectiv. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine această propunere legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport în acest sens. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 1.10.2012 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 ), 
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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 Parlamentar al PD-L)   ,  dl.dep. Ibram Iusein 

(Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), fiind absenţi dl.dep. 

Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ), dna.dep. Monica 

Maria Iacob Ridzi ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) şi  

dl.dep.Gheorghe Albu  ( Grup Parlamentar al PD-L) , iar în zilele 

de 2, 3 şi 4.10.2012 au fost absenţi  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi       

( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

RODICA NASSAR 
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