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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe.. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii, republicată (PLx 425/2010). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată (PLx 424/2010). 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege 

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

domeniul sănătăţii, republicată, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională (PLx 425/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul 

de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 

prevederi din cuprinsul articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, în scopul constituirii unei surse 

suplimentare de finanţare pentru sistemul medical. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de către Senat în condiţiile 

articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative în 

forma prezentată, precizează domnia sa. 

De asemenea, prin punctul său de vedere nr.54616/15.09.2010, 

transmis comisiei, Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă 

aflată în dezbatere.  

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, arată că este 

necesară introducerea, în cadrul art.237, alin.(1) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, a unei noi litere v), care să introducă în cadrul serviciilor care 

nu sunt decontate din bugetul FNUASS şi asistenţa medicală acordată în 

cazuri de intoxicaţie etilică acută voluntară. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, solicită cuvântul şi precizează 

că există unele neclarităţi în redactarea Expunerii de motive, cât şi abateri 

de la prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, care reglementează ca, 



 3

în astfel de cazuri, să existe şi un studiu de impact al unui astfel de 

demers. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membri comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

lege, pentru şedinţa viitoare. 

 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 

424/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul 

de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării persoanelor 

cu vârsta de minim 70 de ani a priorităţii la accesarea serviciilor publice 

şi private, la achiziţionarea oricărui bun sau serviciu furnizat de agenţii 

economici care îşi desfăşoară activitatea în România. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de către Senat în forma iniţială, 

în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza  a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, 

precizează domnia sa. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membri comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

lege, pentru şedinţa viitoare. 
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La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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