Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 239 / 7 octombrie 2010

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 5 – 7 octombrie 2010

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 5.10.2010 între orele 14,00 – 18,30, în ziua
de 6.10.2010 între orele 9,30 – 15,00 şi în ziua de 7.10.2010
între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine zi:
1.
pentru

Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege
aprobarea

Ordonanţei

de

urgenţă

a

Guvernului

nr.46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
(PLx 454/2010) .
2. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (PLx 427/2010) .
3. Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Plx 440/2009) .

4.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Plx 880/2007) .
5.

Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (Plx 195/2010) .
6.

Diverse.

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
(PLx 454/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare autorizarea
caselor de asigurări de sănătate pentru a încheia angajamente
legale suplimentare în anul 2010 în limita sumei de 500
milioane lei pentru achiziţionarea de medicamente cu şi fără
contribuţie personală.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat
proiectul de Lege în şedinţa din 8 septembrie 2010.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.57798/1.10.2010, susţine proiectul de Lege aflat în discuţie,
în forma prezentată.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei
pentru sănătate şi familie au hotărât, cu 7 voturi pentru şi 5
abţineri, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, care va
fi înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu care
suntem sesizaţi în comun.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de
Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (PLx 427/2010) – sesizare în comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
interzicerii testării medicamentelor pe subiecţi umani în vârstă
de până la 14 ani, prin prevederea acestei fapte drept infracţiune.
După cum se arată în Expunerea de motive, soluţia
legislativă preconizată are în vedere faptul că „până în prezent
legislaţia existentă nu interzice asemenea teste, dar nici nu
prezintă un cadru larg prin care să fie reglementate proceduri
stricte de efectuare a testelor, de supraveghere, de prezentare şi
combatere a potenţialelor riscuri, precum şi o procedură care
reglementează răspunderea în caz de reacţii adverse, afecţiuni
grave sau deces al subiectului testului”.
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De asemenea, se precizează că interzicerea procedurilor
de testare a medicamentelor pe copii în vârstă de până la 14 ani
ar urma să fie aplicabilă numai până la reglementarea aspectelor
menţionate.
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în forma iniţială,
prin aprobare tacită, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza
a III-a din Constituţia României, republicată.
Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de Lege.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

de

vedere

nr.57798/1.10.2010, nu susţine proiectul de Lege aflat în
dezbatere.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei
pentru sănătate şi familie, au hotărât, cu unanimitate de voturi,
întocmirea unui raport comun de respingere asupra proiectului
de Lege.
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 440/2009) - sesizare
în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
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incriminării lovirii sau a oricărui act de violenţă, precum şi al
vătămării corporale săvârşite împotriva personalului medical
aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu ori pentru fapte
îndeplinite în timpul desfăşurării atribuţiilor de serviciu.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 16 septembrie 2009.
Guvernul

nu

susţine

adoptarea

acestei

propuneri

legislative.
De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de
vedere nr.57798/1.10.2010, nu susţine adoptarea acestei
iniţiative legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru
sănătate şi familie, a hotărât, cu 10 voturi pentru, 1 vot
împotrivă şi 1 abţinere, întocmirea unui raport comun de
respingere asupra propunerii legislative.
La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate
şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 880/2007).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea art.29 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, în scopul creări cadrului legal pentru
asigurarea asistenţei medicale profilactice şi curative inclusiv
prin centre de diagnostic şi tratament, laboratoare pentru analize
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medicale, unităţi spitaliceşti cu internare de zi şi continuă,
precum şi farmacii cu regim deschis, înfiinţate şi administrate de
cultele religioase recunoscute, în calitate de furnizori de servicii
medicale, care pot organiza şi activităţi de medicină preventivă
paleativă şi de recuperare.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 3 decembrie 2007.
Guvernul

nu

susţine

adoptarea

acestei

propuneri

legislative.
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere
nr.57798/1.10.2010, nu susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative.
În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de
respingere asupra propunerii legislative.
La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 195/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea art.91 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
preconizând ca la intrarea în unităţile sanitare care asigură
asistenţa medicală publică de urgenţă să fie asigurată o bandă de
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circulaţie specială denumită „bandă roşie de urgenţă” marcată
corespunzător, destinată exclusiv serviciilor medicale de
urgenţă, pompierilor şi poliţiei.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 13 aprilie 2010.
Guvernul

nu

susţine

adoptarea

acestei

propuneri

legislative.
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere
nr.57798/1.10.2010, nu susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative în forma prezentată.
În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterii asupra
propunerii legislative, până la viitoarea şedinţă.
La punctul şase al ordinii de zi, Comisia a luat în
discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă.
La lucrările comisiei au participat 13 deputaţi după cum
urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al
PSD+PC), 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),
dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),
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dl.dep. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.
Lucreţia Roşca

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

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

dna.dep. Sonia-Maria Drăghici

( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna. dep.Diana Adriana
Tuşa (Grup Parlamentar al PNL) , fiind absenţi 5 deputaţi :
dna.dep. Dobre Elena Cristina ( Grup Parlamentar al PD-L),
dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi
Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) , dl.dep. Ibram Iusein
(Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale) şi dl.dep.Călin
Potor ( Independent).

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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