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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: 

-  dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind 

reproducerea umană asistată medical  (PLx 462/2013) – sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 



2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 557/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare ( Plx 412/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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

dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind reproducerea umană 

asistată medical (PLx 462/2013) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului juridic al 

reproducerii umane asistate medical, în vederea susţinerii cuplurilor cu 

probleme de fertilitate, precum şi a creşterii natalităţii. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil, iar Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ proiectul de 

lege. 

La lucrările comisiei au participat distinse personalităţi ale lumii 

medicale, precum şi numeroşi specialişti în domeniu.  

În urma audierilor care au avut loc, invitaţii au solicitat să depună 

propuneri de imbunătăţire a proiectului de lege aflat în discuţie. 
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La  punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

557/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, propunându-se încadrarea de personal 

de  specialitate de asistenţă medicală cunoscătoare a limbii minorităţilor 

naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor 

naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, introducerea 

obligaţiei organelor competente ale A.N.A.F. sau ale caselor de asigurări  

după caz, să emită notificări în cazul în care nu se achită contribuţia la 

asigurările sociale de sănătate pe o perioadă de 60 de zile, prelungirea 

perioadei maxime de valabilitate a cardului european de sănătate de la 6 luni 

la 2 ani de la emitere, astfel încât să acopere perioada de timp necesară 

şederii temporare.  

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ iar 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

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

unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ( Pl x 412/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap , republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea formării unei categorii de funcţionari publici în limbaj 

mimico-gestual şi Braille , înfiinţarea unor cabinete de consultanţă pe lângă 

consiliile locale, cât şi posibilitatea introducerii în şcoli, în mod opţional, a 

acestui limbaj folosit de persoanele cu handicap. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

octombrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi , precum şi Comisia pentru buget , finanţe şi bănci au avizat 

negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport de 

respingere a propunerii legislative. 

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

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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