Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 318 / 9 decembrie 2010

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 7 – 9 decembrie 2010

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 7.12.2010 între orele 14,00 – 16,30, în ziua
de 8.12.2010 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 9 decembrie
între orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine zi:
1.

Continuarea

dezbaterilor

asupra

reexaminării

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PL
x 384/2010 ) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.
2.

Continuarea

dezbaterilor

asupra

propunerii

legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial,

Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare ( Pl x 292/2010) - sesizare în comun cu
Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
3.

Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii ( PL x 641/2010).
4.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative ăentru

modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa
socială a persoanelor vârstnice , republicată ( Pl x 697/2010).
5.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea
şi combaterea violenţei în familie ( PL x 662/2010).
La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie

a

procedat

la

continuarea

dezbaterilor

asupra

reexaminării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate (PL x 384/2010), cu care este sesizată, în comun, cu
Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
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nr.399/2006, cu modificările ulterioare, în sensul eficientizării
activităţii de acordare şi verificare a certificatelor de concediu
medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,
precum şi responsabilitatea atât a medicilor prescriptori cât şi a
asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu medical, în
conformitate şi cu legislaţia similară a altor state membre ale
Uniunii Europene.
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a
avizat negativ proiectul de lege.
Din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu
care suntem sesizaţi în comun, s-a primit un raport preliminar de
înlocuire, prin care se propune adoptarea, cu modificări, a
proiectului de lege, respectiv eliminarea de la art.51 alin.(31) a
participării organului de poliţie la verificarea prezenţei
asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă, pentru
respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, garantate de
Constituţie.
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.71198
din 28.11.2010, susţine adoptarea proiectului de lege şi îşi
însuşeşte amendamentele aprobate în cadrul dezbaterilor din
Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa anterioară,
Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât respingerea
proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea

3

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi
întocmirea, în acest sens, a unui raport preliminar, ceea ce a
impus dezbaterea acestuia în şedinţa comună a celor două
comisii.
În urma luărilor de cuvânt a membrilor celor două comisii,
s-a hotărât, cu 19 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă,
respingerea proiectului de lege aflat în dezbatere şi întocmirea,
în acest sens, a unui raport comun.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate
şi familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra
propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare ( Pl x 292/2010), cu care este sesizată, în
comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.339/2006, cu modificările ulterioare, intervenţiile legislative
preconizate având drept scop majorarea, la 168 de zile
calendaristice, a concediului pentru sarcină şi lăuzie, perioadă în
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care mamele asigurate beneficiază şi de indemnizaţie de
maternitate.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010.
Guvernul

nu

susţine

adoptarea

acestei

propuneri

legislative.
De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de
vedere nr.71198 din 28.11.2010, nu susţine adoptarea propunerii
legislative.
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci a acordat aviz negativ.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem
sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de adoptare a
propunerii legislative, cu amendamentele prezentate în anexă.
În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa anterioară,
Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât respingerea
propunerii legislative şi întocmirea unui raport preliminar în
acest sens, ceea ce a impus dezbaterea acesteia în şedinţa
comună a celor două comisii.
În urma luărilor de cuvânt, membrii celor două comisii au
hotărât, cu 17 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă, admiterea
propunerii legislative şi întocmirea, în acest sens, a unui raport
comun de adoptare.
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La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (PL x 641/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, intervenţiile legislative vizând introducerea obligaţiei
furnizorilor de produse şi servicii medicale, sanitare sau
farmaceutice de a comunica orice informaţie solicitată de
persoana care se consideră victima unui act de malpraxis,
precum şi de a se asigura de răspundere civilă.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins
proiectul de lege în şedinţa din 26 octombrie 2010.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.74024/2.12.2010 susţine adoptarea acestui proiect de lege.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi
Comisia pentru drepturile omului, culte şi

problemele

minorităţilor naţionale, au avizat favorabil proiectul de lege.
Departamentul legislativ al Camerei Deputaţilor propune
următoarele modificări:
- la art.6741alin.(1) sintagma „a reţinut” se înlocuieşte,
pentru o exprimare corectă cu sintagma „constată”;
- la art.6742, alin (1) va avea următorul cuprins:
„Art.6742 – (1) Dacă victima prejudiciului sau succesorii
acesteia acceptă oferta prevăzută la art.6741, încheie, în
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condiţiile legii, un contract de tranzacţie cu personalul medical
sau cu furnizorul de produse şi servicii medicale, sanitare sau
farmaceutice, în termen de o lună de la data acceptării ofertei.”
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările propuse de către
Departamentul legislativ.
La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată (Pl
x 697/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa
socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, vizând îmbunătăţirea condiţiilor de
îngrijire a acestor persoane prin intermediul căminelor sau altor
instituţii speciale, în care sens se preconizează stimularea
finanţării în parteneriat public-privat a construcţiei, modernizării
şi

reabilitării

căminelor

pentru

persoane

vârstnice

şi

transformarea spitalelor care se desfiinţează în astfel de cămine.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
propunerea legislativă, în şedinţa din 16 noiembrie 2010.
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Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea negativă a
propunerii legislative aflată în discuţie.
La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind
prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL x 662/2010).
Proiectul de lege

are ca obiect de reglementare

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea
şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul protejării mai eficiente a
victimelor violenţei în familie.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat
proiectul de lege, în forma iniţială, în condiţiile articolului 75
alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată,
prin aprobare tacită.
Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative,
sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de la pct.II din
punctul de vedere.
În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru
sănătate şi familie a hotărât, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere,
avizarea favorabilă a proiectului de lege.

8

La lucrările comisiei din au participat 16 deputaţi după
cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al
PSD+PC), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar al PNL),
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),
dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.
Florian Popa ( 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. Dobre Elena Cristina
( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Ibram Iusein (Grup
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dna. dep.Diana Adriana
Tuşa (Grup Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Lucreţia Roşca
( Grup Parlamentar al PSD + PC), fiind absent dl.dep. Derzsi
Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) .

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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