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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 25 – 27 martie  2014  

 

 

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

25.03.2014 între orele 14, 00 – 18,00, în ziua de 26.03.2014 între orele 10,00 

– 16,00 şi în ziua de 27.03.2014 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

271/2013). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 

2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei 

de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România ( Plx 509/2013). 



3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind cartela 

de acces în instituţiile de învăţământ şi sanitare ( Plx 52/2014) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

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

modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile ( PLx 451/2013). 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate ( Plx 50/2014) - 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

6. Continuarea dezbaterilor 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 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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

reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma domeniul sănătăţii ( PLx 271/2013). 

În şedinţa din 5 noiembrie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a propunerii legislative în vederea unei noi examinări 

şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării gărzii în 
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unităţile cu paturi, prin acordarea unei zile libere plătite după finalizarea 

gărzii, precum şi plata orelor de gardă. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 iunie 

2013. 

Consiliul Legislativ, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au avizat negativ , iar Comisia juridică , de disciplină şi imunităţi a 

avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au  hotărât, cu majoritate de 

voturi, menţinerea soluţiei de respingere a propunerii legislative, exprimată 

în raportul depus cu nr.4c-8/175 din 12 septembrie 2013 întrucât art.184 din 

Legea nr.95/2006 nu face obiectul tematicii prezentate, sediul materiei 

constituindu-l Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 

profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 

Medicali din România ( Plx 509/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 

Ordonanței de Urgență nr.144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, 

precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali 
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Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările 

ulterioare. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru 

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

şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

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

amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind cartela de acces în 

instituţiile de învăţământ şi sanitare ( Plx 52/2014) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea 

sistemului de acces pe bază de cartelă în instituţiile şi unităţile de învăţământ 

şi sanitare, în vederea prevenirii actelor de agresiune şi a infracţiunii de furt. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

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

finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

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

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 
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La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile       

( PLx 451/2013). 

Inţiativa legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, în sensul ca apa potabilă 

îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente să fie pusă în consum cu 

respectarea prevederilor privind ambalarea şi etichetarea produselor 

alimentare şi cu obligaţia înscrierii pe etichetă a conţinutului de nitraţi şi 

nitriţi, exprimat în mg/l. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 

2013. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ,iar Comisia juridică a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru industrii a avizat favorabil cu amendamente. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

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

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate ( Plx 50/2014) - sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, în vederea corelării cu 

prevederile Legii asistenţei sociale nr.293/2011. 

Inţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 februarie 

2014. 

Comisia juridică a avizat favorabil, iar Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru drepturile omului au avizat 

negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a iniţiativei legislative. 

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

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

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

continuarea dezbaterilor 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 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

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

solicitarea iniţiatorului , amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 
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La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu şi  dna dep. 

Camelia Khraibani ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore 

Crăciunescu, dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, dl.dep.Călin Potor, dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al 

PNL),  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă              

( neafiliat)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR )  , 

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

dl.dep.Nicolae Bănicioiu( Grup Parlamentar al PSD). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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