Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 176 / 3 iunie 2010

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 1 - 3 iunie 2010

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 01.06.2010 între orele 14,00 - 18,00, în ziua
de 02.06.2010 între orele 14,00-19,00 şi în ziua de 03.06.2010
între orele 9,00 – 12,00 având următoarea ordine de zi:
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.
Lucrările şedinţei au fost conduse de dna. dep. Rodica

Nassar, preşedintele Comisiei.
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.
Din motive obiective, cele două comisii nu s-au putut
întruni în şedinţă comună, iar Comisia pentru sănătate şi familie
a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra
propunerii legislative, pentru viitoarea şedinţă a Comisiei.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate
şi familie a procedat la dezbaterea , în fond, asupra proiectului
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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).
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.
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere,
apreciază această iniţiativă legislativă şi o susţine.
În cadrul dezbaterilor din comisie au fost examinate
amendamentele înaintate de către Comisia pentru egalitatea de
şanse pentru femei şi bărbaţi şi de către dl.dep.Ioan Nelu Botiş.
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, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului
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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).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
stabilirea procedurii de identificare, diagnosticare şi tratament a
copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist.
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În punctul său de vedere, 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.
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 patru al ordinii de zi, Comisia pentru
sănătate şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra
propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea
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activităţilor şi practicilor de terapie centrate pe tulburări din
spectrul autist ( Pl x 145/2010).
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.
În punctul său de vedere, 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.
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 familie a procedat la dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege privind modificarea unor acte normative
( PL x 338/2010).
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de
reglementare modificarea alin.(6) al art.48 din Ordonanţa
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
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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.
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei
au hotărât, 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).
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 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
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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.
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei
au hotărât, 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.
La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum
urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al
PSD+PC),

dl.dep.

Ibram

Iusein

(Grup

Parlamentar

al

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar
al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),
dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif
Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep.
Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL),
dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L),
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dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),
dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.
Florian Popa
Lucreţia Roşca

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

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor
Ciuhodaru ( Independent),

dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup
Parlamentar al PSD + PC ), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup
Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup
Parlamentar al PD-L) .

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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