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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de   19 şi 20  aprilie  2011   

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 19.04.2011 sunt prezenţi 13 

deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, iar în ziua de 20.04.2011 sunt prezenţi  

13 deputaţi, fiind absenţi 4 deputaţi. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat  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. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii  (Plx 482/2009). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea şi 



completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx 

147/2011). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 
 

La primul punct 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 482/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, informează că, 

propunerea legislativă a fost retrimisă de către plen, în vederea 

reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii în mod 

obligatoriu în contractul de asigurare încheiat între asigurat, direct sau 

prin intermediul angajatorului şi casele de asigurări de sănătate, a 

pachetului de servicii de bază la care are dreptul persoana asigurată, a 

listei serviciilor medicale, a listei serviciilor de îngrijiri, inclusiv la 

domiciliu, a medicamentelor dispozitivelor medicale şi a altor servicii 

pentru asiguraţi, aferente pachetului de servicii de bază. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 5 octombrie 2009. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.25612/18.04.2011, nu susţine adoptarea propunerii legislative, 

conchide domnia sa. 
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În şedinţa din 21 aprilie 2010, plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât, la solicitarea dl.dep.Eugen Nicolăescu, să retrimită raportul la 

comisie în vederea reexaminării şi întocmirea unui raport suplimentar. 

Dl.dep.Iusein Ibram, în calitate de iniţiator, solicită cuvântul şi 

precizează că, în scopul îmbunătăţirii actului medical şi al conştientizării 

persoanelor asigurate asupra drepturilor pe care le au, sunt necesare 

modificări în conţinutul contractului de asigurare încheiat între asigurat, 

direct sau prin intermediul angajatorului şi casele de asigurări de sănătate. 

Domnia sa consideră că existenţa unui contract încheiat între medicul de 

familie şi pacient este foarte utilă, întrucât, în prezent, din punct de vedere 

juridic, pacientul nu posedă nici un act prin care să dovedească că este 

asigurat. Persoana asigurată trebuie informată despre ceea ce conţine 

pachetul de servicii gratuite şi cu plată, de care aceasta beneficiază. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu intervine şi consideră că 

această propunere legislativă este inutilă şi nu va duce la îmbunătăţirea 

actului medical. 

Dl.dep.Ion Burnei se pronunţă de acord cu acest pachet bazal de 

servicii şi subliniază faptul că, CNAS poate elabora norme stricte care pot 

fi îmbunătăţite. 

Dna.dep.Diana Tuşa solicită cuvântul şi consideră că această 

iniţiativă trebuie sprijinită, însă, este nevoie de unele îmbunătăţiri aduse 

acesteia. În opinia domniei sale, în România, pacientul nu prea are drept 

de opţiune în a-şi alege medicul şi nici drept juridic. După înscrierea la un 

medic de familie, persoana asigurată trebuie să fie înştiinţată asupra 

drepturilor pe care le are în calitate de pacient. 

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

că, încheierea unui nou contract între persoanele asigurate şi medicul de 

familie, care să conţină pachetul de servicii gratuite sau cu plată de care 

beneficiază persoana asigurată, nu este necesar, deoarece, drepturile 
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asiguraţilor şi pachetul de servicii sunt prevăzute în modelul contractului 

de asigurări sociale de sănătate. 

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă intervine şi arată că un asemenea pachet 

de servicii nu poate fi introdus într-un contract între medicul de familie şi 

pacient. Acesta se aplică între CNAS şi furnizorul de servicii. Pacientul 

este reprezentat de CNAS. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, solicită cuvântul şi menţionează 

că, managerii de spitale sunt obligaţi să prezinte pacienţilor totalitatea 

serviciilor acordate de către spital, şi medicul de familie poate înmâna 

pacientului o listă cu drepturile de care acesta beneficiază. 

Dna.dep.Diana Tuşa, propune amânarea dezbaterilor, pentru a 

avea timpul necesar, ca această propunere legislativă să poată fi 

amendată. 

Supusă la vot, cu unanimitate de voturi ,propunerea legislativă 

este amânată  până la viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PLx 

147/2011). 

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

de ordonanţă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 

privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, 

în vederea transpunerii complete şi a aplicării corecte a prevederilor 

Directivei nr.98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind 

calitatea apei destinate consumului uman, în contextul îndeplinirii 

obligaţiilor asumate de România, în calitatea sa de stat membru al Uniunii 

Europene. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 23 martie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.25612/18.04.2011, susţine adoptarea unui raport de admitere la 

prezentul proiect de lege. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de 

lege, precizează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare în 

forma prezentată de către Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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