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Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr.28/130/16  mai  2013 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 13 – 16  mai  2013  

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi: 

- dl.Francisk Chiriac, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 680/2009). 

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

clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi 

demnitatea umană  ( PLx 695/2010). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011 ( Plx 110/2013). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii              

(PLx 680/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, în 

şedinţa din 26 mai 2010, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la 

comisie a proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi depunerii unui 

nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

sensul autorizării caselor de sănătate şi a Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate să încheie în anul 2009 angajamente legale suplimentare pentru 

servicii medicale şi medicamente cu termen de lată în anul 2010, în limita 

sumei de 2800 milioane lei. De asemenea, pentru suplimentarea surselor de 

finanţare a sistemului public de sănătate, se propune folosirea sistemului de 

„clawback”, producătorii de medicamente prezenţi pe piaţa românească, prin 

intermediul deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor, 

fiind obligaţi să plătească trimestrial o contribuţie calculată în funcţie de 

volumul veniturilor realizate.  

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 

decembrie 2009. 

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

finanţe şi bănci  au avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Francisk Chiriac solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, cu o serie de observaţii 

punctuale, în vederea preîntâmpinării eventualelor paralelisme legislative. 



 3

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamente care ţin de tehnica legislativă. 

 

  La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la  dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile 

omului şi demnitatea umană  ( PLx 695/2010). 

 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea cadrului juridic 

adecvat în vederea interzicerii clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care 

încalcă drepturile omului şi demnitatea umană, stabilirea faptelor ce 

constituie infracţiuni şi sancţiunile penale aplicabile în cazul săvârşirii 

acestor fapte. 

Potrivit Expunerii de motive necesitatea acestei reglementări este dată 

de respectarea drepturilor omului şi de corelarea cu legislaţia europeană în 

materie, în domeniul bioeticii, inclusiv prin acoperirea vidului de legislaţie 

în ceea ce priveşte interzicerea clonării atât în scop reproductiv, cât şi 

terapeutic. 

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

lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Comisia juridică a  avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia 

drepturilor omului  a avizat  favorabil cu amendamente, conchide domnia sa. 

Dl.Francisk Chiriac solicită cuvântul şi propune amânarea 

dezbaterilor, cu două săptămâni, în vederea analizării amendamentelor 

depuse. 

Supusă la vot, această propunere este aprobată, în unanimitate.  
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011                       

(Plx 110/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul introducerii disciplinei „Educaţia pentru 

sănătate” ca disciplină obligatorie în învăţământul preuniversitar şi 

universitar. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, conchide domnia sa. 

 Ministerul Educaţiei Naţionale,  nu susţine adoptarea propunerii 

legislative, întrucât, are în desfăşurare programul naţional „Educaţia pentru 

sănătate în şcoala românească”, ce oferă, în ansamblul său, dezvoltarea 

componentei de educaţie pentru sănătate, atât în cadrul curriculumului, cât şi 

în cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare.  

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, solicită cuvântul, şi în calitate de iniţiator, 

precizează că introducerea educaţiei pentru sănătate ca disciplină obligatorie 

de studiu în unităţile de învăţământ, permite realizarea corespunzătoare a trei 

deziderate majore: 

- educaţie autorizată şi informare corectă din punct de vedere 

ştiinţific, într-un cadru oficial şi instituţional realizată de personal 

specializat; 

- impact la nivel populaţional prin includerea unui procent ridicat din 

populaţia tânără mai receptivă la dobândirea de informaţii cel puţin prin 

prisma rigorilor de evaluare din învăţământ. Acest lucru este mult mai greu 

de realizat la nivelul adulţilor, atât ca arie de cuprindere cât şi ca eficienţă; 
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- eficienţa se traduce în eliminarea comportamentelor de risc şi 

adoptarea comportamentelor profilactice şi sanogene cu efecte benefice atât 

asupra speranţei de viaţă şi a calităţii vieţii cât şi asupra sistemului sanitar. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici solicită cuvântul şi subliniază că 

apreciază această iniţiativă legislativă, însă nu este de acord cu impunerea 

ca disciplină obligatorie de studiu. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Florin Buicu, cu 

precizarea că, domnia sa va vota pentru adoptare. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu salută această iniţiativă şi consideră că 

este un lucru necesar pentru sănătatea şi educaţia copiilor. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi menţionează că această 

problemă aparţine Ministerului Sănătăţii, cât şi Ministerului Educaţiei 

Naţionale, prin curricula şcolară. 

Dl.dep.dr.Istvan Bonis intervine şi subliniază că această iniţiativă 

reprezintă o temă foarte importantă, care trebuie gândită cu mare atenţie. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi informează că domnia 

sa se va abţine de la votul acestei iniţiative, întrucât lipsurile din sistemul de 

sănătate sunt enorme, iar această problemă aparţine sistemului de educaţie. 

În curricula din învăţământul preuniversitar există o serie de materii care 

cuprind aspecte legate de educaţia pentru sănătate. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei se pronunţă pentru 

avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative, cu precizarea că în cadrul 

dezbaterilor, pe fond, în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 

se va ajunge la o concluzie finală. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (2 abţineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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