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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 20-22 octombrie 2009  

 
 

  

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 20.10.2009 între orele 14,00 - 18,00, în ziua de 

21.10.2009 între orele 11,00-16,00 şi în ziua de 22.10.2009 între 

orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra 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. 

2. 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. 

3. Dezbateri, în vederea avizării, a  proiectului de Lege 

pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2008 (Pl-x 396/2009), sesizare în 

comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

4. Dezbateri, în vederea  avizării, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 (PL-x 398/2009), 

sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, asupra 

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. 
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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 aplică doar pentru 

veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială). 

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, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 

muncă au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea prezentei 

propuneri legislative. 

 

La punctul al doilea 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 
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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 administrative-

teritoriale aflate în folosinţa persoanelor cu handicap grav sau 

accentuat. 

Având în vedere că persoanele cu handicap grav sau accentuat 

sunt persoane care necesită un nivel crescut de protecţie socială şi 

că iniţiativa nu are un impact financiar deosebit iar numărul 

persoanelor beneficiare al acestui drept este unul scăzut, Comisia 

pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege în forma adoptată de către Senat.  

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri, în vederea avizării, a  proiectului de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei 

publice aferente anului 2008 (Pl-x 396/2009).  

Contul general de execuţie a bugetului de stat şi contul de 

execuţie a bugetului  Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru anul 2008 au fost întocmite în conformitate cu 
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prevederile art. 56 şi art. 57 din Legea nr.500/2002 privind 

finanţele publice pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de 

ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, respectiv al 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 

a conturilor privind execuţia de casă prezentate de trezoreria 

statului. 

Pe parcursul execuţiei, evoluţia indicatorilor macroeconomici 

a determinat adaptarea structurii, a nivelului veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare la realitatea economică.  

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

pe anul 2008 a fost aprobat prin Legea nr.388/2007 privind bugetul 

de stat pe anul 2008. 

Având în vedere cele menţionate, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului, au propus, în unanimitate, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma prezentată. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului, au procedat la examinarea, în vederea  

avizării, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2009 (PL-x 398/2009). 
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România se confruntă cu o recesiune economică şi 

financiară cu mult mai severă decât s-a anticipat iniţial.  

Datorită scăderii semnificative a veniturilor bugetare se 

impune o redimensionare a deficitului bugetar, pe baza 

schimbărilor apărute în economie. În aceste condiţii se estimează 

un nivel al deficitului bugetului general consolidat de 7,3% din 

PIB. 

Referitor la bugetul Ministerului Sănătăţii, se propune: 

- Suplimentarea, cu suma de 4.000 mii lei, pentru dotarea 

cu echipamente a Institutului Oncologic „Prof. dr. Alexandru 

Trestioreanu” din  Bucureşti. 

- Se majorează creditele de angajament aferente pe anul 

2009 pentru „Proiectul privind reforma sectorului sanitar – faza a 

II-a” cu suma de 59.200 mii lei şi creditele de angajament aferente 

„Programului privind reabilitarea sectorului sanitar” cu suma de 

140.400 mii lei. 

De asemenea, se majorează sumele alocate pe anul 2009 la 

„Programul prevenirea şi controlul bolilor cu impact major asupra 

stării de sănătate a populaţiei” cu suma de 31.177 mii lei prin 

diminuarea, cu aceeaşi sumă, a „Programului asigurarea calităţii 

serviciilor medicale”. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a 
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Senatului, au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 

La punctul al cincilea  „Diverse” al ordinii de zi, Comisia 

a luat în discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al şaselea 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 PD-L ), 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                  

( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. Lucreţia Roşca            
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( 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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