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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 15 – 17  aprilie  2014  

 

 

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

de 15.04.2014 între orele 14,00 – 18,00, în ziua de 16.04.2014 între orele 

10,00 – 16,00 şi în ziua de 17.04.2014 între orele 9,30 – 12,00, având 

următoarea ordine zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Asociaţiei Române de Hemofilie 

şi a Asociaţiei Naţionale a Hemofilicilor din România  cu prilejul 

celebrării Zilei Internaţionale a Hemofiliei. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

42/2014). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului   ( Plx 53/2014). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea 



Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului   ( Plx 54/2014). 

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

modificarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii   ( PLx 674/2013). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în 

domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă ( PLx 139/2014). 

 

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

audierea reprezentanţilor Asociaţiei Române de Hemofilie şi a Asociaţiei 

Naţionale a Hemofilicilor din România cu prilejul celebrării Zilei 

Internaţionale a Hemofiliei. În urma dezbaterilor s-a constatat că 

România se află printre ultimele state din Europa în ceea ce priveşte 

fondurile alocate pentru tratamentul acestei afecţiuni. În consecinţă, s-a 

stabilit ca , în cadrul dezbaterilor Legii bugetului de stat pe anul 2015, să 

se aibă în vedere suplimentarea fondurilor alocate pentru tratamentul 

bolnavilor de hemofilie. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.95/2006 prvind reforma în domeniul sănătăţii  ( Plx 42/2014). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

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

completările ulterioare, cu un nou articol, art.222¹, cuprinzând prevederi 

conform cărora asiguraţii care nu au fost informaţi anual, prin casele de 
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asigurări de sănătate, asupra nivelului de contribuţie personală şi a 

modalităţilor de plată, să fie scutiţi de plata penalităţilor de întârziere şi 

de plata dobânzilor datorate. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

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 modificarea şi 

completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului ( Plx 

53/2014). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea 

nr.103/2012, în sensul instituirii posibilităţii ca rezidenţii să fie incluşi în 

linia de gardă din primul an de pregătire în specialitate, în afara 

programului normal de lucru, pe răspunderea medicului titular de gardă, 

fiind salarizaţi pentru această activitate cu respectarea reglementărilor 

legale în vigoare. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, precum şi Comisia pentru învăţământ  au avizat 

negativ propunerea legislativă. 
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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 , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului ( Plx 

54/2014). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare  completarea 

art.13 şi art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009 privind organizarea 

şi finanţarea rezidenţiatului, propunându-se: 

- acordarea posibilităţii rezidenţilor de a opta, după admiterea 

examenului de rezidenţiat, pentru acordarea drepturilor de personal sau 

acordarea acestor drepturi prin intermediul unei burse de studii 

echivalentă în bani, bursa urmând a fi acordată şi remunerată prin 

intermediul Ministerului Educaţiei Naţonale; 

- introducerea obligativităţii pentru specialiştii formaţi în urma 

promovării concursului de rezidenţiat şi beneficiari ai unei burse de studii 

de a lucra la o unitate sanitară publică de pe teritoriul ţării cel puţin 5 ani 

din momentul obţinerii titlului de specialist. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială, Comisia pentru învăţământ , precum şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea 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. 
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La  punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind modificarea 

alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii   ( PLx 674/2013). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. 

(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi  completările ulterioare, în sensul ca 

profesorii universitari, conducătorii de  doctorate şi membrii Academiei 

de Ştiinţe Medicale sau  ai Academiei Române să poată ocupa în spitalele 

clinice funcţia de  şef de secţie până la vârsta de 70 de ani. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 

decembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

învăţământ au avizat favorabil , iar Comisia pentru muncă şi protcţie 

socială a avizat negativ proiectul de lege. 

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

amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă ( PLx 

139/2014). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare luarea unor măsuri 

în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, concretizate prin 

înfiinţarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă ca structură 

specializată, fără personalitate juridică, în cadrul Ministerului Afacerilor 
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Interne, condus de un secretar de stat. De asemenea, se înfiinţează alte 

două entităţi, respectiv Comitetul Naţional pentru Intemperii şi 

Calamităţi, precum şi Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de 

Urgenţă, care vor prelua atribuţiile actualului Comitet Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 

martie 2014. 

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

cu unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de lege . 

 

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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