Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 186 /10 iunie 2010

PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din perioada 8-10 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 Ioana Mihaela Leşe, preşedinte, Autoritatea
Naţională pentru Persoanele cu Handicap
- doamna Lăcrămioara Corcheş, director general, Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica
Nassar, preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea
ordine de zi:
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi,
adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi

semnată de România la 26 septembrie 2007 (PL-x 352/2010), sesizare în
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2010 pentru modificarea Legii
nr.178/2000 privind produsele cosmetice (PL-x163/2010) .
3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl-x
30/2010), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie
socială.
4. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege
privind ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30
martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu care este
sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Camera
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei privind
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 13 decembrie 2006 şi
semnată de România la 26 septembrie 2007, intrată în vigoare la 3 mai
2008.
Convenţia reprezintă o înţelegere internaţională multilaterală,
încheiată la nivel de stat, care, prin obiectul său de reglementare intră sub
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incidenţa art.19 alin.(1) din Legea nr.590/2003 privind tratatele, urmând a
fi supus ratificării, prin lege, de către Parlament.
Prin adoptarea prezentei Convenţii se are în vedere asigurarea
măsurilor corespunzătoare pentru a se elimina discriminarea, pe criterii de
dizabilitate, de către orice persoană, organizaţie sau întreprindere privată.
Persoanele cu dizabilităţi vor avea un acces facil la informaţiile
privind dispozitivele de suport pentru mobilitate, precum şi dispozitivele
şi tehnologiile asistate de către calculator inclusiv din cele mai noi
tehnologii.
Domnia sa informează că, din partea Comisiei pentru politică
externă s-a primit aviz favorabil asupra proiectului de lege aflat în
discuţie.
Dna.dep.Rodica

Nassar,

acordă

cuvântul

reprezentatului

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care se pronunţă de
acord cu adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.
Deoarece, în conformitate cu normele de tehnică legislativă
Convenţiile internaţionale nu suportă intervenţii legislative de modificare
sau completare, dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei propune
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată şi întocmirea unui
raport preliminar care va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială.
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei hotărăsc, admiterea
proiectului de lege în forma prezentată de către Guvern.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie
a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2010 pentru modificarea Legii
nr.178/2000 privind produsele cosmetice (PL-x163/2010), Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.178/2000
privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru revizuirea unor prevederi referitoare la folosirea,
etichetarea şi ambalarea substanţelor din amestecurile ce formează
produsele în cauză şi pentru transpunerea în legislaţia naţională a
dispoziţiilor cuprinse în Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului, care a modificat Directivele 76/768/CEE, 88/378/CEE,
1999/13/CE ale Consiliului şi Directivele 2000/53/CE, 2002/96/CE şi
2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului pentru a le
adapta la Regulamentul CE nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea
şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor.
Domnia sa acordă cuvântul reprezentantului Ministerului
Sănătăţii, pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra proiectului de lege
aflat în dezbaterea Comisiei.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, informează că, având în vedere
termenul scurt impus de Directiva 2008/112/CE pentru adoptarea şi
publicarea actelor naţionale de transpunere,, Ministerul Sănătăţii susţine
promovarea acestui act normativ în forma adoptată de către Senat.
Dna.dep.Rodica Nassar, informează pe cei prezenţi că

s-au

primit avize favorabile din partea Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi, precum şi din partea Comisiei pentru industrii şi servicii.
În consecinţă, domnia sa propune admiterea proiectului de lege
în forma adoptată de Senat.
Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie
hotărăşte adoptarea proiectului de lege în forma înaintată de către Senat.
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie
a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru
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modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl-x
30/2010), cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.
Dna.dep.Rodica

Nassar,

preşedintele

Comisiei,

arată

că

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea
familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul acordării indemnizaţiei lunare pentru creşterea
copilului şi persoanelor care au o vechime în muncă de cel puţin 10 ani,
dar care nu au stagiu complet de cotizare în ultimele 12 luni anterioare
naşterii copilului.
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ
propunerea legislativă.
Domnia sa informează pe cei prezenţi că din partea Comisiei
pentru muncă şi protecţie socială s-a primit un raport preliminar de
respingere, din următoarele considerente:
- aplicarea propunerii legislative ar crea discriminări între diferite
categorii de persoane care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, dar care au o vechime în muncă de
până la 9 ani şi 11 luni. Aceste persoane ar trebui să aibă aceleaşi şanse la
concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului ca şi cele care au cel
puţin 10 ani vechime în muncă;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005
referitoare la acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea
copilului nu sunt restrictive, în sensul că cele 12 luni de venituri
profesionale pot fi constituite integral şi din perioade asimilate. Astfel,
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persoanele care îşi pierd pe o anumită perioadă calitatea de salariat, pot să
beneficieze de indemnizaţii de şomaj sau de alte indemnizaţii care se iau
în calcul la stabilirea dreptului la concediu şi la indemnizaţia pentru
creşterea copilului.
Dna.Lăcrămioara Corcheş, reprezentantul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, precizează că nu susţine această iniţiativă
legislativă, datorită faptului că aceasta ar crea discriminări între diferite
categorii de persoane care nu îndeplinesc condiţiile impuse de OuG
nr.148/2005.
Dl.dep.Derzi Akos, se declară de acord cu punctul de vedere
exprimat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici subliniază că această iniţiativă
nu respectă întocmai anumite condiţii. Domnia sa se pronunţă pentru
această idee în sine, dar nu şi pentru aplicarea ei.
Dl.dep.Iusein Ibram este de acord cu adoptarea acestei iniţiative
legislative, motivând prin faptul că indemnizaţia pe care părintele o
primeşte este în folosul creşterii copilului.
Dl.dep.Ion Burnei agreează ideea acestei iniţiative legislative şi
se pronunţă pentru adoptarea ei. În opinia domniei sale aceasta este o
modalitate de a încuraja natalitatea în ţara noastră.
Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca consideră necesară promovarea
acestei propuneri legislative pentru a li se putea da o şansă şi familiilor de
tineri intelectuali.
Dna.Lăcrămioara Corcheş, solicită cuvântul şi precizează că
legea prevedere anumite excepţii . Studenţii beneficiază de o
indemnizaţie de 600 lei şi că în România beneficiem de cea mai
favorabilă legislaţie în acest domeniu.
În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie
hotărăşte, cu 8 voturi pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere, respingerea
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iniţiativei legislative aflată în discuţie şi întocmirea unui raport comun
împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
La punctul patru „Diverse” al ordinii de zi, dna.dep.Rodica
Nassar, preşedintele Comisiei, adresează rugămintea reprezentantului
Ministerului Sănătăţii de a informa care este situaţia aplicării
tratamentului pentru aproximativ 1800 de bolnavi cu scleroză multiplă,
deoarece aceste persoane nu au mai beneficiat de tratament din luna
aprilie a anului curent.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie precizează că nu se ocupă de
această problemă, dar că până la următoarea şedinţă a comisiei se va
informa şi prezenta această situaţie.
Domnia sa doreşte să informeze pe cei prezenţi că a pus la
dispoziţia Comisiei Raportul Agenţiei Naţionale de Transplant.
Dl.dep.Ion Burnei doreşte să cunoască când va intra în producţie
vaccinul BCG.
Dl.prof.dr.Cristian

Anton

Irimie

precizează

că

producţia

vaccinului BCG se va relua peste aproximativ 2-3 săptămâni.
Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu informează pe cei prezenţi
că va depune o iniţiativă legislativă referitoare la desfăşurarea activităţilor
de asistenţă medicale publică şi privată. Iniţiativa legislativă vizează
reglementarea acordării asistenţei medicale în spitalele publice pentru
pacienţii din sistemul privat.
Dl.dep.prof.dr.Florian Popa precizează că textul iniţiativei
legislative trebuie bine gândit, deoarece numărul medicilor care pleacă să
lucreze în străinătate este îngrijorător.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie intervine şi reaminteşte celor
prezenţi că această problematică se regăseşte în corpul Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului 69/2009, pentru modificarea şi completarea Legii
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nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ordonanţă care a fost
dezbătută şi aprobată de către Parlament, prin lege.
Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici informează pe cei prezenţi că la
Oradea, un copil care suferă de o boală rară necesită tratament
medicamentos în valoare de 400-500 euro pe lună. Medicamentele
recomandate în tratamentul acestei afecţiuni nu se regăsesc în lista C2 cu
medicamentele compensate şi gratuite. Părinţii acestui copil s-au adresat
cu un memoriu Ministerului Sănătăţii, care a răspuns că această situaţie se
va avea în vedere.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie informează că, în prezent, există
un subprogram privint tratamentul bolilor rare, lista acestor afecţiuni fiind
aprobată de către Comisia de specialitate din cadrul Ministerului
Sănătăţii.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi punct al ordinii de zi,
dl.dep.dr.Horia Cristian informează că doreşte să depună o iniţiativă
legislativă intitulată „Lege privind protecţia persoanelor de interes
public” în care se soluţionează şi protecţia medicilor în timpul exercitării
profesiei.
Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru intervine şi arată că a depus deja o
astfel de iniţiativă legislativă având ca obiect protejarea medicilor în
timpul exercitării profesiei, iniţiativă care se află în dezbaterea Senatului.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază că
această problematică nu face obiectul intervenţiilor legislative asupra
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ci asupra Codului
Penal în care astfel de fapte se pot constitui în circumstanţe agravante.

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
8

