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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 3-5 martie 2009 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 03.03.2009 între orele 15,30-19,00, în ziua 

de 04.03.2009 între orele 14,00-16,30, în ziua de 05.03.2009 

între orele 8,30-12,30, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 

90/2008). 

2. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind 

adoptarea unor măsuri privind diminuarea mortalităţii şi 

morbidităţii infantile (Pl-x 99/2008). 

3. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

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

domeniul sănătăţii (Pl-x 93/2009). 

 



4. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor de 

Familie din România (Pl-x 529/2008). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie (Pl-x 388/2008). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 

(Pl-x 90/2008). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, având drept 

scop asigurarea gratuităţii medicamentelor pentru pensionari şi 

pentru persoanele a căror venituri sunt mai mici decât salariul 

minim brut pe economie, precum şi asigurarea continuităţii şi 
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calităţii serviciilor medicale acordate unor categorii de persoane 

defavorizate. 

Totodată, prin acest proiect se propune instituirea de 

sancţiuni contravenţionale în cazurile în care se eliberează 

medicamente fără a se respecta nivelul de compensare stabilit de 

lege sau dacă se practică preţuri mai mari decât cele prevăzute în 

Catalogul Naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia a 

constatat că, veniturile obţinute din privatizare, nu sunt tratate ca 

venituri bugetare şi nu sunt incluse în buget. Utilizarea 

veniturilor din privatizare pentru finanţarea unor programe ale 

administraţiei publice reprezintă cheltuieli publice care 

afectează deficitul bugetar. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative 

privind adoptarea unor măsuri privind diminuarea mortalităţii şi 

morbidităţii infantile (Pl-x 99/2008). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

adoptarea unor măsuri în vederea diminuării mortalităţii şi 

morbidităţii infantile. 

Prin această propunere se are în vedere condiţionarea 

primirii indemnizaţiei lunare, prevăzută la art.1 alin.(1) din 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a sumei prevăzută la art.1 

alin.(1) din Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri 

pentru nou născuţi, cu modificările ulterioare, de prezentarea la 

medic pentru luarea în evidenţă a gravidelor în primul trimestru 

de sarcină şi de alte trei controale pe perioada sarcinii, la 

medicul specialist obstretician. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia a 

constatat că, fiecare persoană trebuie să se înscrie la medicul de 

familie, acesta urmând să ia în evidenţă persoana şi să asigure 

serviciile medicale primare. Introducerea unei condiţii de 

acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului contravine 

articolului 49 din Constituţia României, republicată, şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, de a sprijini 

familiile cu copii, în special părinţii care realizează activităţi 

profesionale. Există deja stipulată în legislaţia în vigoare 

obligativitatea realizării de controale periodice atât pentru mamă 

cât şi pentru copil. Referitor la introducerea unei noi măsuri de 

sprijin, respectiv „sejur gratuit la mare”, nu este precizată nicio 

sursă de finanţare necesară aplicării măsurilor propuse. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea acestei propuneri legislative. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 93/2009). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea lit.b) a alin.(2) al articolului 257 din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul ca pensionarii 

care realizează din activităţi independente venituri mai mici 

decât salariul minim pe economie să fie scutiţi de plata 

contribuţiei de asigurări de sănătate. 

Comisia pentru sănătate şi familie a constatat că 

problematica propusă a fost soluţionată prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri 

financiar-bugetare. În aceste condiţii s-a constatat că propunerea 

legislativă a rămas fără obiect, propunându-se respingerea 

acesteia. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative 

pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor de Familie din România (Pl-x 529/2008). 
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În conformitate cu prevederile art.60 lit.e) din Legea 

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

modificările şi completările ulterioare, prin termenul de „medic 

de familie” se înţelege medicul specialist de medicină de familie 

şi, prin asimilare, medicul de medicină generală, şi nu constituie 

un titlu profesional. 

Normele Uniunii Europene în domeniu, transpuse în 

dreptul intern prin Legea nr.95/2006, nu reglementează 

activităţile medicului generalist, echivalent în România 

medicului de familie, în sensul unei profesii distincte, ci 

individualizează profesia de medic, incluzând în câmpul 

acestuia de activitate domeniile specialităţilor medicale şi de 

medicină primară/generală. 

Comisia pentru sănătate şi familie a constatat că 

instituţii precum Colegiul Medicilor din România nu sunt şi nu 

au caracter sindical aşa cum încearcă iniţiatorii propunerii 

legislative să sugereze în Expunerea de motive. Rolul unor astfel 

de instituţii de drept public este unul preponderent profesional, 

cu o puternică componentă coercitivă în interesul societăţii 

civile, a pacienţilor şi nicidecum al membrilor profesiei. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 
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legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Pl-x 

388/2008). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul stabilirii principiilor în baza 

cărora se realizează protecţia şi promovarea drepturilor 

victimelor violenţei în familie, precum şi al instituirii unor 

măsuri de protecţie a acestora, respectiv a ordinului de protecţie 

şi a ordinului de restricţie. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, avizarea favorabilă a acestei propuneri 

legislative. 

 

 La punctul 6 „Diverse” al ordinii de zi, membrii 

Comisiei pentru sănătate şi familie au discutat şi alte probleme 

privind sfera de competenţă a comisiei. 

 

 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 19 deputaţi, în ziua de 

3.03.2009, neînregistrându-se absenţe: dna.dep. Rodica Nassar    
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( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.jurist Ibram Iuseim 

(Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep.dr. Călin 

Potor    ( Grup Parlamentar al PD-L),dl.dep.farm. Ion Burnei ( 

Grup Parlamentar al PSD + PC ),dna.dep.dr. Cristina Elena 

Dobre      ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr. Cristian Horia 

( Grup Parlamentar al PNL ),dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan 

Drăgulescu(Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep.ing. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu(Grup Parlamentar al PNL),   dl.dep.dr. 

Stelian Ghiţă Eftemie(Grup Parlamentar al PD-

L),dl.dep.dr.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-

L), dl.dep.ing. Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-

L),dl.dep.ec. Dumitru Pardău ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dna.dep.medic Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC), dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ),dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor 

Ciuhodaru ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. 

Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ) şi  

dl.dep.ing. Derzsi Ákos( Grup Parlamentar al UDMR ), iar în 

zilele de 04.03.2009 şi 05.03.2009 au fost prezenţi 18 deputaţi, 

fiind absent motivat dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al 

PNL ). 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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