Parlamentul României
Camera Deputaţilor
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Nr. 28/273 / 25 octombrie 2012

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 23 – 25.10. 2012
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 23.10.2012 între orele 15,30-19,00, în ziua de 24.10.2012
între orele 9,30-15,30 şi în ziua de 25.10.2012 între orele 9,30 –
12,00, având următoarea ordine zi:
1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere
pentru criza de sarcină ( Plx 348/2012).
2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în
străinătate

( PLx 100/2012).

3. 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).
4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 397/2012) –
sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
5.Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2011 pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniile
sănătății și protecției sociale ( PLx 48/2012) - sesizare în comun
cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea
unor cheltuieli în domeniul sănătății ( Plx 347/2012).
7. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile
specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate
persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de
sănătate mintală asociate ( PLx 213/2012).
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8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind
modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile
specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate
persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de
sănătate mintală ( Plx 331/2012).
9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a contului
anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice
aferente anului 2011 ( PLx 427/2012) – sesizare în comun cu
Comisia pentru sănătate publică a Senatului.
10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2012 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 ( PLx 429/2012) –
sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului.
11.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru
modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea creșelor ( Plx 322/2012).
12. Dezbaterea Raportului de activitate al Agenţiei Naţionale
Anti-Doping pe anul 2011.
La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii
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legislative

privind

înființarea,

funcționarea

și

organizarea

cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină (Plx 348/2012).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea
cadrului juridic adecvat pentru înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea cabinetelor de consiliere pentru criză de sarcină, astfel
încât femeia să poată conştientiza impactul pe care avortul îl are
asupra sănătăţii sale fizice şi psihice.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
iniţiativa legislativă în şedinţa din 17 septembrie 2012.
Guvernul nu susţine adoptarea propunerii 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 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în
străinătate ( PLx 100/2012).
La solicitarea iniţiatorului, propunerea legislativă a fost
amânată, cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
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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 lege are ca obiect de reglementare completarea
Ordonanţei

Guvernului

finanţarea

rezidenţiatului,

nr.18/2009
cu

privind

modificările

organizarea
şi

şi

completările

ulterioare, în sensul acordării, astfel cum rezultă din cuprinsul
Notei de fundamentare, cadrelor didactice universitare titulare în
instituţiile de învăţământ superior medical, medico-dentar 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.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat
proiectul de lege în şedinţa in 29 mai 2012.
Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în
forma emisă de Guvern.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în
forma emisă de Guvern.
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La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii
legislative pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap (Plx 397/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru
muncă şi protecţie socială.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea creării cadrului legal pentru
asigurarea unei locuinţe sociale persoanelor cu handicap, care au
deţinut în proprietate o locuinţă pe care au înstrăinat-o înainte de a
se instala starea de handicap.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 24 septembrie 2012.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, şi
întocmirea unui raport preliminar în acest sens, care va fi înaintat
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie au procedat la dezbateri, în fond, asupra
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
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Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor
acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale (PLx
48/2012) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie
socială.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit
proiectul de lege.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege, până la momentul în care comisia va fi sesizată
cu Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare, care are acelaşi obiect.
La punctul 6 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții
pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății ( Plx
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347/2012) - sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor
cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, în
sensul instituirii obligaţiei de a plăti contribuţia prin raportare la
preţul de producător al medicamentelor distribuite numai în
unităţile sanitare publice şi doar pentru o perioadă de doi ani.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din
17 septembrie 2012, în calitate de primă Cameră sesizată.
Ministerul

Sănătăţii

nu

susţine

adoptarea

propunerii

legislative.
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a întocmit un raport
preliminar de respingere a iniţiativei legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii
legislative, şi întocmirea unui raport comun în acest sens.
La punctul 7 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege
pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind
serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale
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adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări
de sănătate mintală asociate ( PLx 213/2012).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
art.6 şi introducerea art.91 în cadrul Legii nr.151/2010 privind
serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări
de sănătate mintală asociate, în vederea urgentării încheierii de
protocoale de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi instituţiile
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi cu
organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate
promovarea sănătăţii mintale.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 mai
2012, în calitate de primă Cameră sesizată.
Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, cu
amendamente.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu
amendamentele care vor face obiectul raportului.
La punctul 8 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii
legislative privind modificarea și completarea Legii nr.151/2010
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privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și
sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu
tulburări de sănătate mintală ( Plx 331/2012).
Prin propunerea legislativă se preconizează ca şi pacienţii
diagnosticaţi cu sindromul Down să beneficieze de serviciile
specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale, ca şi
persoanele cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate
mintală asociate.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din
17 septembrie 2012, în calitate de primă Cameră sesizată.
Ministerul

Sănătăţii

nu

susţine

adoptarea

propunerii

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 9 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a
Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a
contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei
publice aferente anului 2011 ( PLx 427/2012).
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Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate pentru anul 2011 au fost întocmite în
conformitate cu prevederile art.56 şi art.57 din Legea nr.500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii
principali de credite ai bugetului de stat, respectiv al bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a
conturilor privind execuţia de casă prezentate de trezoreria statului.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern.
La punctul 10 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a
Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2012 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 ( PLx 429/2012).
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/08.05.2012 privind
stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale
de sănătate şi al finanţelor publice stabileşte baza de calcul a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru pensionarii cu
venituri din pensii mai mari de 740 lei ca fiind partea din venit care
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depăşeşte acest nivel, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de
asigurări sociale de sănătate, nr.17/16.05.2012, prevede restituirea,
în tranşe, a sumelor reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la
data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete
rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări
sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile
nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări
sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul
de 740 lei.
Impactul bugetar al aplicării acestei măsuri reparatorii este de
1.299,4 milioane lei, respectiv 0,2% din produsul intern brut.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două
comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern.
La punctul 11 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative
pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea creșelor (Plx 322/2012).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare şi
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vizează înlesnirea înscrierii la creşă a copiilor în vederea
impulsionării părinţilor de a-şi relua activitatea profesională
înaintea finalizării concediului pentru creşterea copilului în vârstă
de până la 1 an sau 2 ani.
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii
legislative.
La punctul 12 al ordinii de zi, comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea Raportului de activitate al
Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2011.
În baza prevederilor art.6, litera (t) din Legea nr.227/2006
privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată,
Agenţia Naţională Anti-Doping prezintă, anual, un raport de
activitate Guvernului şi Parlamentului.
Pe parcursul anului 2011, Agenţia Naţională Anti-Doping a
acţionat în sensul creării unui cadru legislativ adecvat şi armonizat
cu reglementările internaţionale în vigoare, prin modificarea şi
completarea unor acte normative existente, prin iniţierea unor
proiecte legislative noi. În momentul de faţă, România se află
printre primele şase ţări din Europa care au o legislaţie naţională
100% armonizată cu Codul Mondial Anti-Doping.
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Comisia a luat act de conţinutul Raportului de activitate pe
anul 2011 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi a hotărât, cu
unanimitate de voturi să îl supună spre prezentare Camerelor
reunite ale Parlamentului.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 13 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.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.Iosif Ştefan Drăgulescu ( Grup Parlamentar
al PD-L) .

PREŞEDINTE,
Rodica Nassar
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