Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr.4c-8 /216 / 31 octombrie 2013

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 29 – 31 octombrie 2013
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
29.10.2013 între orele 14,00-18,00, în ziua de 30.10.2013 între orele 10,00 –
16,00 şi în ziua de 31.10.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea
ordine zi:
1.

Reexaminarea

proiectului

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PL-x 89/2013) –
sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
2.

Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind

abrogarea legii 220/2011 şi modificarea legii 95/2006 ( Plx 357/2013).
3.

Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx
358/2013).
4.

Diverse.

La primul punct al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la
reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul sănătăţii (PL-x 89/2013) – sesizare în comun cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
În şedinţa din 7 octombrie 2013 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,
modificarea art.16 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a
răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate
cu HIV sau bolnave de SIDA, modificarea art.5 din Legea nr.263/2004
privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de
permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
armonizării legislaţiei naţionale cu prevederile Directivei 2011/62/UE a
Parlamentului European şi a consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a
Directivei 2011/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la
medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii
medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare, în contextul
îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al
Uniuni europene.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 martie 2013.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi Comisia
pentru industrii şi servicii au avizat favorabil proiectul de lege.
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul
de lege, cu un amendament, care vizează modificarea alin.(11) al articolului
93.
Ministerul Finanţelor nu susţine promovarea acestui amendament .
Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege în forma înaintată de
Guvern.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu amendamente,
care vor face obiectul raportului preliminar ce va fi înaintat Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci.
La punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind abrogarea legii
220/2011 şi modificarea legii 95/2006 ( Plx 357/2013).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Legii
nr.220/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi modificarea art.217 alin.(3) lit.k)
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările
şi completărle ulterioare, în sensul eliminării mecanismului de coplată a
serviciilor medicale din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, inclusiv a
tichetului moderator pentru sănătate.
Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 1
octombrie 2013 , în calitate de primă Cameră sesizată.
Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, precum şi Comisia
juridică , de disciplină şi imunităţi au avizat negativ iniţiativa legislativă.
3

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi , respingerea propunerii legislative.
La punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la
dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 358/2013).
Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative având ca scop,
potrivit Expunerii de motive, „soluţionarea promptă a tuturor cazurilor de
malpraxis, pacientul fiind despăgubit în maxim 60 de zile de la depunerea
plângerii”.
Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 1
octombrie 2013 , în calitate de primă Cameră sesizată.
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat negativ iniţiativa
legislativă.
Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative.
La punctul patru al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele
probleme privind activitatea sa curentă.
La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum urmează :
dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. SoniaMaria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dna
dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru
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Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia
Gavrilescu, dl.dep.Grigore Crăciunescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu,
dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Călin Potor ( 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 )

şi

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

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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