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PROCES VERBAL 
 al lucrărilor comisiei din perioada 1-3 iunie 2010 

  
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- doamna Leana Stoia, director general al Direcţiei Buget din 

cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;  

- doamna  Liliana Lucaci, director al Direcţiei Juridice din 

cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

- doamna Domnica Petrovai, psiholog, Centrul de Sănătate 

Mintală din cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- doamna Ileana Botezat Antonescu, director CNSMLA. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
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1. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative privind 

unele măsuri medico-sociale (Pl x 147/2010), sesizare în comun cu 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

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

serviciile specializate de sănătate , educaţie şi sociale adresate copiilor şi 

adulţilor cu tulburări din spectrul autist şi al tulburărilor asociate ( PL x 

189/2010). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

identificarea, diagnosticarea şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din 

spectrul autist ( Pl x 190/2010). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie centrate 

pe tulburări din spectrul autist ( Pl x 145/2010). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

modificarea unor acte normative ( PL x 338/2010). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea suplimentării 

surselor pentru finanţarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate ( PL x 337/2010). 

7. Diverse. 

 

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

a procedat la dezbaterea, în fond,  asupra propunerii legislative privind 

unele măsuri medico-sociale (Pl x 147/2010), sesizare în comun cu 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

Referitor la acest punct de pe ordinea de zi,  dna.dep.Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei, informează pe cei prezenţi că, din motive 
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obiective, cele două comisii nu s-au putut întruni în şedinţă comună şi 

propune amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative,  până la 

viitoarea şedinţă a Comisiei. 

Cu unanimitate de voturi, membri Comisiei sunt de acord cu 

amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea , în fond, asupra proiectului de Lege privind 

serviciile specializate de sănătate , educaţie şi sociale adresate copiilor şi 

adulţilor cu tulburări din spectrul autist şi al tulburărilor asociate ( PL x 

189/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi 

funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie comportamentală, în 

scopul stabilirii unui cadru juridic adecvat, corelat cu legislaţia 

internaţională, care să permită aplicarea acestor terapii pacienţilor minori 

şi adulţi, diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (TSA), sindrom 

hiperkinetic cu deficit de atenţie (ADHD) şi sindrom DOWN. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 

precizează domnia sa. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil proiectul de lege, cu amendamente, care vizează: 

- modificarea alin.(1) al art.3, pentru corelare cu prevederile 

alin.(2) al aceluiaşi articol; 

- reformularea alin.(2) al art.3, pentru reglementarea 

standardului practicat la nivel internaţional în intervenţiile timpurii în 

tulburările din spectrul autist; 

- modificarea art.6, pentru a se preciza cadrul normelor de 

aplicare ale acestei legi.  
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

proiectul de lege, deoarece nu se precizează sursele de finanţare conform 

art.138 alin.(5) din Constituţia României. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege. 

Dl.dep.Ioan Nelu Botiş a înaintat un număr de 20 de 

amendamente care vizează modificări de formă şi de fond. 

Ministerul Sănătăţii a analizat amendamentele formulate şi a 

prezentat un punct de vedere în scris.  

Au fost adoptate, în unanimitate, amendamente de formă şi de 

fond care vizează modificarea şi completarea:  

• titlului legii; 

• art.1-.3; 

• titlul Capitolului II; 

• art.4-6; 

• titlul Capitolului III; 

• art.7-9. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie, 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele prezentate şi 

care vor face obiectul raportului. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru  sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative privind 

identificarea, diagnosticarea şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din 

spectrul autist ( Pl x 190/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei  arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea procedurii 



 5

de identificare, diagnosticare şi tratament a copiilor afectaţi de tulburări 

din spectrul autist. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale au avizat favorabil propunerea legislativă, iar Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a înaintat aviz negativ. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, precizează că  Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, deoarece, 

potrivit dispoziţiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă, nu pot exista acte normative cu acelaşi obiect de reglementare. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, este de acord cu 

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi, în consecinţă, în situaţia în 

care Comisia a adoptat un proiect de lege cu acelaşi obiect de 

reglementare, propune respingerea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie hotărăşte, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 

respingere asupra acestei propuneri legislative. 

 

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

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

privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie 

centrate pe tulburări din spectrul autist (Pl x 145/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind 

organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie centrate 

pe tulburări din spectrul autist. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil această 

propunere legislativă. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie subliniază că Ministerul 

Sănătăţii, prin punctul său de vedere nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, este de acord cu 

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii şi, în consecinţă, în situaţia în 

care Comisia a adoptat un proiect de lege cu acelaşi obiect de 

reglementare, propune respingerea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie, a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 

respingere asupra acestei propuneri legislative. 

 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familia 

a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

modificarea unor acte normative ( PL x 338/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că prezenta 

propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(6) al 

art.48 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, completarea 

art.33 din Ordonanţa Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse 

alimentare destinate comercializării, precum şi modificarea art.36 din 

Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele legale de igienă şi sănătate publică. 

Intervenţiile legislative propuse urmăresc suplimentarea Fondului 

Naţional Unic de Asigurări de Sănătate din surse ale unor autorităţi cu 

atribuţii de supraveghere în domeniul sănătăţii. 
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Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Dna.Stoia Leana, director general al Direcţiei buget din cadrul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, se declară de acord cu iniţiativa 

legislativă şi consideră că, în actualul context, orice sumă de bani virată 

către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

este binevenită. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dna.dep.prof.Sonia 

Drăghici, cu toate că, alocarea unui procent de 5% nu reprezintă o sumă 

acoperitoare necesităţilor curente ale sistemului sanitar.. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa consideră benefică această iniţiativă 

legislativă, în special pentru faptul că aceşti bani merg către anumite 

programe de sănătate prioritare. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, propune avizarea 

favorabilă a acestei propuneri legislative, sub rezerva că, la comisia 

sesizată în fond ar putea apărea anumite probleme datorate lipsei banilor. 

Dna.dep.Mihaela Şandru precizează că, dacă această iniţiativă se 

adoptă, este necesar ca intrarea în vigoare să se facă începând cu data de 1 

ianuarie 2011, pentru a nu afecta bugetul pe anul curent. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, 

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

 

La punctul şase al ordinii de zi, comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, în vederea suplimentării surselor 

pentru finanţarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ( 

PL x 337/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art.13 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi 
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exploatarea jocurilor de noroc, completarea cu alin.(2) al art.73 din 

Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 

privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Intervenţiile legislative preconizate au drept obiectiv crearea unor 

surse suplimentare pentru finanţarea sectorului sanitar, altele decât cele 

alocate de le bugetul de stat. 

Astfel, se propune ca un procent de cel puţin 5% din taxele şi 

amenzile aplicate prevăzute în actele normative susmenţionate să fie virat 

la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru 

completarea sumelor necesare tratamentelor prevăzute în programele 

naţionale de sănătate, în special tratamentele bolnavilor oncologici, 

cardiacilor care necesită intervenţii chirurgicale, precum şi celor care au 

nevoie de transplant de organe. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, propune avizarea 

favorabilă a iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, 

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

 

La punctul şapte al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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