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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 15 – 17 octombrie  2013  
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în zilele de 15 şi 16 

octombrie 14 deputaţi, iar în ziua de 17 octombrie 15 deputaţi, din totalul de 

17 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Graţiela 

Gavrilescu, vicepreşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, 

aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României 

nr.730 din 17 oct.2011( Plx 299/2013) - sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 294/2013). 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 347/2013). 

 

La primul punct al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, aprobată 

prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 

din 17 oct.2011( Plx 299/2013) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu, vicepreşedintele Comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de  Ministerul Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea 

nr.174/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul creării 

cadrului legal ca medicii de medicină generală, precum şi medicii de  

medicină dentară să efectueze, în termen de 30 de zile de la începutul 

fiecărui an şcolar, un control medical al tuturor elevilor din unitatea şcolară 

arondată respectivului cabinet medical. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

septembrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iar 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ au 

avizat negativ propunerea legislativă. 
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a înaintat un raport preliminar de respingere a iniţiativei 

legislative. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, 

conchide domnia sa. 

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

acesta este o iniţiativă bună, însă medicii au arondaţi pacienţi şi nu şcoli, 

deci aceştia nu pot fi obligaţi să efectueze aceste controale, întrucât, în 

momentul de faţă, nu sunt încheiate contracte cu CNAS în ceea ce priveşte 

medicul de medicină şcolară. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi se pronunţă pentru 

respingerea acestei iniţiative legislative, întrucât medicina şcolară 

funcţionează în oraşele mari, unde primarii au dorit să existe un medic 

pediatru, nicidecum medic stomatolog. Domnia sa precizează că, în 

momentul de faţă medicina şcolară este reglementată printr-un ordin de 

ministru.  

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi propune ca la 

discutarea bugetului pe anul 2014, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie să formuleze un amendament prin care Ministerul Sănătăţii să fie 

obligat să finanţeze, prin programe naţionale, medicina şcolară. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi menţionează că această 

iniţiativă legislativă introduce plata de două ori a aceluiaşi serviciu. În opinia 

domniei sale, iniţiatorii doreau triajul epidemiologic în şcoli, iar acest lucru 

poate fi făcut de un asistent medical şi nu neapărat de un medic. Domnia sa 

se pronunţă pentru respingerea iniţiativei legislative. 

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

majoritate de voturi ( 2 abţineri ) , respingerea propunerii legislative. 
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La punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

294/2013). 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu informează că propunerea legislativă are 

ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, în sensul ca 

femeile însărcinate şi lăuzele să beneficieze în mod gratuit de  investigaţiile 

necesare urmăririi sarcinii, precum şi de consultaţii, analize şi de tratament. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

septembrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată. 

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

finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, 

conchide domnia sa. 

Dna.dep.dr.Lucreţia roşca solicită cuvântul şi informează că această 

iniţiativă legislativă este lipsită de obiect, întrucât costurile în ceea ce 

priveşte investigaţiile femeilor însărcinate sunt gratuite. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de dna.dep.dr.Camelia Khraibani. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi referindu-se la punctul de 

vedere al CES, în care se menţionează că nu există sursă bugetară pentru 

aceste servicii, consideră că, dacă aceste servicii sunt gratuite, iniţiativa 

legislativă produce dublă reglementare. Domnia sa precizează că rolul CES 

este acela de a face corecţiile necesare pentru  actul normativ supus atenţiei. 

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

unanimitate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 347/2013). 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită cuvântul şi informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor 

prevederi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în sensul că 

drepturile ce se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2014 să fie acordate 

opţional persoanelor care în ultimii trei ani anteriori datei naşterii copilului 

au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit 

prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 octombrie 

2013, conchide domnia sa. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi menţionează că este de 

acord cu adoptarea acestui proiect de lege, întrucât după o cotizaţie de ani de 

zile, pot fi acordate aceste indemnizaţii. 

Dna.dep.dr.Camelia Khraibani solicită cuvântul şi informează că este 

de acord cu adoptarea proiectului de lege, întrucât acest lucru va duce la 

creşterea natalităţii şi la reducerea întreruperilor de sarcina. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La finalul dezbaterilor asupra ordinii de zi, dl.dep.Petre Movilă, 

solicită cuvântul şi propune, ca la următoarea şedinţă a comisiei să aibă loc 

audieri  privind situaţia Institutului Cantacuzino. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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