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PROCES VERBAL 

         al lucrărilor comisiei din perioada   9 – 11 septembrie 2014  

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi: 

- dl. Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dna. Anne Jugănaru, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii ( PL-x 653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre 

semnare şi semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013          



( PL-x 358/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic. 

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, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu 

de indemnizaţie pentru creşterea copilului    ( PL-x 389/2014). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii 

pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 653/2011) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul de 

Lege are ca obiect de reglementare stabilirea contribuţiei trimestriale la 

care sunt obligaţi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele 

incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru 

medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul 

ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit 

deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în 

cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din 

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 

Ministerului Sănătăţii. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 14 noiembrie 

2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de Lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport preliminar 

de adoptare a proiectului de Lege în forma emisă de Guvern. 
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La solicitarea Ministerului Sănătăţii, în vederea elaborării unui punct 

de vedere comun al Ministerului Sănătăţii cu Ministerul Finanţelor 

Publice, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate  de voturi, amânarea 

dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară,. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind ratificarea 

Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi 

semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 ( PLx 358/2014) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul de 

Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei Minamata cu 

privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la 

Kumamoto, Japonia  la data de 10 octombrie 2013. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru 

politică externă au avizat favorabil prezentul proiect de Lege. 

Dna Anne Jugănaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului 

şi Schimbărilor Climatice, precizează că obiectivul Convenţiei  este de a  

protejare sănătatea umană şi mediul de emisiile antropice şi de emisiile de 

mercur şi compuşi ai mercurului în apă şi sol. Prin ratificarea acestei 

Convenţii, România va putea să evalueze în mod sistematic starea mediului 

şi a sănătăţii afectate de influenţa mediului, să-şi armonizeze măsurile de 

protecţie a sistemului ecologic cu celelalte părţi semnatare, să coopereze  

în vederea prevenirii, controlului şi eliminării poluării mediului. 

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

unanimitate  de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma emisă de 

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

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, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu 

de indemnizaţie pentru creşterea copilului ( PLx 389/2014). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul de 

Lege are ca obiect modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării 

debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, 

respectiv aministierea fiscală a persoanelor beneficiare, ca urmare a 

stabilirii unui cuantum eronat al indemnizaţiei, pe baza documentelor 

prezentate. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 1 septembrie 2014. 

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

unanimitate de voturi , avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

 La solicitarea scrisă a Grupului Parlamentar PNL, membrii comisiei 

hotărăsc invitarea, într-o şedinţă ulterioară, a ministrului sănătăţii, dl. 

Nicolae Bănicioiu, pentru a prezenta un raport de activitate şi strategia 

ministerului pe care îl coordonează. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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