Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 339 / 17 decembrie 2010

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 14 – 16 decembrie 2010

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 14.12.2010 între orele 14,00 – 16,30, în ziua
de 15.12.2010 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 16
decembrie între orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine zi:
1.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind

alocaţia pentru susţinerea familiei( PL x 836/2010 ).
2.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind

etichetarea produselor care conţin gluten ( Pl x 763/2010) .
3.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului

nr.195/2001

privind

repartizarea

profitului

Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A.( Pl x 810/2010).
4.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind

interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi
etichetarea unor categorii de produse( Pl x 807/2010).

5.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice ( Pl x 784/2010).
6.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice ( Pl x 783/2010).
7.

Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului

asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 – secţiunea pentru
familie.
8.

Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de

stat pe anul 2011 – secţiunea pentru sănătate.
La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate
şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de
Lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei (PL x
836/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea
alocaţiei pentru susţinerea familiei şi crearea cadrului juridic
necesar pentru acordarea acestei alocaţii familiilor care au în
creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani şi al căror
venit net mediu lunar este de maximum 370 lei/persoană.
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.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege
privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative privind etichetarea produselor care conţin gluten ( Pl
x 763/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
instituirea unor reguli privind etichetarea produselor, în scopul
asigurării informării consumatorului asupra existenţei glutenului
în respectivele produse.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010.
Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea
acestei iniţiative legislative.
Au fost depuse amendamente asupra propunerii legislative,
de către domnii deputaţi Tudor Ciuhodaru şi Giurgiu Mircea,
atât la comisia sesizată în fond cât şi la comisia noastră.
În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă, cu amendamente, a
propunerii legislative.
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea art.1 din
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind
repartizarea profitului Companiei Naţionale „Loteria Română” –
S.A.( Pl x 810/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului

nr.195/2001

privind

repartizarea

profitului

Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A., aprobată prin
Legea nr.195/2002, cu modificările ulterioare, în sensul
asigurării unor procente de minim 5% din profitul Companiei
pentru finanţarea activităţii din domeniul educaţiei fizice şi
sportului, respectiv pentru finanţarea asistenţei de sănătate
publică.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010.
Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea
acestei iniţiative legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu 11
voturi pentru şi 1 vot împotrivă, avizarea favorabilă a propunerii
legislative.
La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative

privind

interzicerea

cultivării

organismelor

modificate genetic şi etichetarea unor categorii de produse( Pl x
807/2010).
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
interzicerea cultivării organismelor modificate genetic şi
etichetarea unor categorii de produse, în vederea prevenirii
impactului semnificativ pe care acestea le au asupra mediului,
culturilor ecologice şi mai ales asupra sănătăţii populaţiei.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa
din 24 noiembrie 2010, în calitate de primă Cameră sesizată.
În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii
legislative.
La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice (Pl x 784/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea anexei nr.II/2 „Unităţi sanitare de asistenţă socială
şi de asistenţă medico-socială” din Legea nr.330/2009 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările ulterioare, cu litera B1 „Salarii de bază pentru
personalul din domeniul asistenţei sociale”, urmărindu-se
încadrarea funcţiilor specifice muncii de asistenţă socială în
cadrul echipei multidisciplinare.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010.
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Guvernul,

nu

susţine

adoptarea

acestei

iniţiative

legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu
majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
La punctul şase al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice (Pl x 783/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea anexei nr.II/2 privind unităţi sanitare de asistenţă
socială şi asistenţă medico-socială, pct.II lit.B „Salarii de bază
pentru

personalul

de

specialitate

din

compartimentele

paraclinice medico-sanitare” din Legea-cadru nr.330/2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010.
Guvernul,

nu

susţine

adoptarea

acestei

propuneri

legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu
majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.
La punctul şapte al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii
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bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 – secţiunea
pentru familie.
Lucrările şedinţei s-au desfăşurat, în comun, cu Comisiile
de muncă şi protecţie socială ale celor două Camere.
În urma dezbaterilor care au avut loc, cu majoritate de
voturi, comisiile reunite au avizat favorabil proiectul de lege, în
forma prezentată.
La punctul opt al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică
a Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea Proiectului
Legii bugetului de stat pe anul 2011 – secţiunea pentru sănătate.
În cadrul dezbaterilor care au avut loc, au fost prezentate şi
adoptate, cu unanimitate de voturi, 124 de amendamente, care
vizează modificarea şi completarea bugetului pentru sănătate pe
anul 2011.
Cu această ocazie, cele două comisii au aprobat, în
unanimitate, creşterea bugetului pentru sănătate de la 3,9% din
PIB la 5% din PIB.
În finalul acestor dezbateri, cele două comisii au avizat
favorabil, în unanimitate, proiectul de lege, cu amendamentele
care fac obiectul avizului comun.
La lucrările comisiei din zilele de 14 şi 15 decembrie 2010
au participat 17 deputaţi după cum urmează: dna.dep. Rodica
Nassar (Grup Parlamentar al PSD+PC), dl.dep.Călin Potor
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(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) , dna.dep.
Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + PC) şi dl.dep.
Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ), iar în ziua de 16
decembrie 2010 au participat 14 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), dna.dep. Graţiela Leocadia
Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Stelian Ghiţă
Eftemie (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),
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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) , dna.dep. Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD +
PC) şi dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ),
fiind absenţi dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar
al PD-L), dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al
PD-L) iar dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al
PSD + PC ) a fost înlocuită de doamna dep.Aura Vasile ( Grup
Parlamentar al PSD + PC ) .

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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