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 S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2009  

 
  

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 6.10.2009 între orele 14,00 - 18,00 şi în ziua 

de 7.10.2009 între orele 9,00-16,00, având următoarea ordine zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului 

de lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PL-x 407/2009), sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 

375/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 



3. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 

autorităţile administraţiei publice locale (Pl-x 137/2009), 

sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică. 

    4. Diverse. 

    5. Studiu individual 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de lege 

pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PL-x 407/2009), cu care este sesizată în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr.448/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

scutirii de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu 

destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile 

administrativ-teritoriale aflate în folosinţa persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat. 

Guvernul, în punctul său de vedere, nu susţine 

adoptarea iniţiativei legislative. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un 

raport preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma 

prezentată de către Senat. 

Având în vedere că persoanele cu handicap grav sau 

accentuat sunt persoane care necesită un nivel crescut de 

protecţie socială şi că iniţiativa legislativă nu are un impact 

financiar deosebit iar numărul persoanelor beneficiare al acestui 

drept este unul scăzut, s-a propus adoptarea proiectului de lege, 

cu amendamentul care va face obiectul raportului comun. 

Cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere, Comisia pentru 

sănătate şi familie, a propus plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat 

la dezbateri, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 375/2009), cu care 

este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.26 lit.a) din Legea privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr.448/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 

încât persoanele cu handicap grav sau accentuat să fie scutite şi 

de impozitul pe veniturile din pensii (în prezent scutirea se 
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aplică doar pentru veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură 

salarială). 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative în forma prezentată. 

Având în vedere că persoanele cu handicap grav sau 

accentuat sunt persoane care necesită un nivel crescut de 

protecţie socială şi că iniţiativa legislativă nu are un impact 

financiar deosebit iar numărul persoanelor beneficiare al acestui 

drept este unul scăzut, s-a propus adoptarea prezentei propuneri 

legislative. 

Cu 11 voturi pentru, 4 împotrivă şi 1abţinere, Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât adoptarea propunerii 

legislative. 

 

  La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la continuarea dezbaterilor, în 

fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

Publice către autorităţile administraţiei publice locale (Pl-x 

137/2009), cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică. 

Proiectul de lege are ca principală bază de fundamentare 

urgentarea aplicarea responsabilităţilor ce revin Guvernului, în 

planul strategiei din domeniul sănătăţi cuprinse în Programul de 
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guvernare, prin care autorităţile locale primesc atribuţiile şi 

competenţele pentru ca, odată cu finanţarea adecvată a unităţilor 

sanitare spitaliceşti, să poată lua decizii pentru îngrijirea 

sănătăţii populaţiei din zonă, consolidându-se astfel 

descentralizarea decizională în acest domeniu.  

În urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul Comisiei 

s-a reţinut faptul că ordonanţa de urgenţă soluţionează, parţial, 

descentralizarea sistemului sanitar, urmând ca problema să fie 

tratată global în cadrul pachetului legislativ privind 

descentralizarea. 

În proiectul de Lege cu care suntem sesizaţi  se 

reglementează salarizarea asistentului medical comunitar şi al 

mediatorului sanitar prin trimitere la anexa nr.IV/11b Asistenţă 

socială – Unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă 

medico-socială din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind 

nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului 

bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr. 154/1998 

privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 

bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii 

de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a 

drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 

contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări 
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prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi de celelalte drepturi salariale acordate potrivit 

aceluiaşi act normativ."   

 Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul 

salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar 

conform căreia ar urma să fie salarizate categoriile profesionale 

(asistent medical comunitar şi mediator sanitar) se abrogă prin 

Partea I, art. 48 pct. 12 din Legea privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice (PL-x 394/2009), pentru 

care şi-a asumat răspunderea Guvernul şi care se află la Curtea 

Constituţională pentru soluţionarea obiecţiei de 

neconstituţionalitate.  

În ceea ce priveşte cuprinsul Anexei nr.1 lit.B, privind 

„Lista unităţilor sanitare publice cu paturi din municipiul 

Oradea” din HG nr.1567/2008 după cum a fost modificată prin 

HG nr.1716/2008, care a necesitat unele discuţii, am fost 

informaţi că Ministerul Sănătăţii intenţionează să iniţieze un 

proiect de hotărâre de Guvern prin care să abroge  atât cuprinsul 

lit.B din HG nr.1567/2008 cât şi HG nr.1716/2008. 

În consecinţă, s-a considerat că prezenta ordonanţă de 

urgenţă nu este în măsură să soluţioneze global problema 

descentralizării sistemului sanitar şi pentru motivele invocate s-a 

propus respingerea acesteia. 
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Cu 10 voturi pentru, 6 împotrivă şi 3 abţineri, Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât, să respingă prezentul proiect 

de Lege. 

 

La punctul al patrulea „Diverse” al ordinii de zi, 

Comisia a luat în discuţie unele probleme privind activitatea sa 

curentă. 

 

La punctul al cincilea 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 după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (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.prof.dr. Florian Popa                  
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( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 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 ),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L), neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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