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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  

13.05.2013 între orele 16,00 – 18,00, în ziua de 14.05.2013 între orele 

14,00-18,30 , în ziua de 15.05.2013 între orele 10,00 – 16,00 şi în ziua de 

16.05.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine 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 şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 110/2013). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei 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). 

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 plată 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. 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege cu observaţii. 

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

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

amendamente care ţin de tehnica legislativă. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru interzicerea clonării şi a 
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aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană  

( PLx 695/2010). 

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, de disciplină şi imuntăţi a  avizat favorabil proiectul 

de lege, iar Comisia drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale  a avizat  favorabil cu amendamente. 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege cu amendamente. 

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

unanimitate de voturi, amânarea cu două săptămâni a discuţiilor asupra 

proiectului de lege în vederea analizării amendamentelor depuse. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ( Plx 110/2013). 

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 
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sănătate” ca disciplină obligatorie în învăţământul preuniversitar şi 

universitar. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

 Ministerul Educaţiei Naţionale nu susţine propunerea legislativă.  

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

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La lucrările comisiei au participat 19 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Aurel Nechita, dl.dep. Corneliu Florin 

Buicu, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna dep. Camelia Khraibani , 

dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dl.dep.Iulian Dumitru 

Popescu,  dl.dep.Constantin Rădulescu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Călin 

Potor, dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru 

Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)   ,  dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.Tudor Ciuhodaru (Grup Parlamentar al PP-

DD) , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , fiind 

absent dl.dep.Ştefan Burlacu (Grup Parlamentar al PP-DD) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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