
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/181 / 15 septembrie 2011   
 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 14 şi 15 septembrie  2011   
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. Dl.dep.prof.dr.Florian Popa a 

fost înlocuit de către dna.dep.Aura Vasile. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi:                                                   
1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

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

domeniul sănătăţii ( PL x 123/2011 ). 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( PL x 679/2010) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 



3. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Pl x 561/2009) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl x 655/2009) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată ( PL x 26/2010) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Pl x 477/2011) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

7. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl x 194/2010) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 422/2010) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

9. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
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şi completările ulterioare ( Pl x 569/2010) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

10. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 572/2010) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

11. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 221/2011) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

12. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl x 227/2011) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

13. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 222/2011) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

14. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 267/2011) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

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

domeniul sănătăţii (PL x 123/2011 ). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că 

proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative vizând 

redefinirea noţiunii de coplată, stabilirea categoriilor de asiguraţi care sunt 

scutite de coplată precum şi stabilirea cadrului legal pentru aprobarea, prin 

contractul cadru şi normele de aplicare ale acestuia, a Listei serviciilor 

medicale pentru care se încasează coplata şi nivelul coplăţii pe asigurat şi pe 

an calendaristic. 

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

lege în şedinţa din 7 martie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.52539 din 

12.09.2011, susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială a acordat aviz negativ. În cursul dezbaterilor din 

cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a fost formulat un 

amendament, care este redat în anexa la prezentul aviz, la solicitarea 

autorului, precizează domnia sa. 

Dna.dep.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi menţionează că această 

modificare la Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii nu este 

potrivită la momentul actual. De asemenea, domnia sa se pronunţă împotriva 

adoptării acestui proiect de lege. 

În continuarea dezbaterilor, dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi 

subliniază că, prin introducerea tichetului moderator pentru sănătate, nu va 

exista nicio schimbare în bine în cadrul sistemului sanitar.  Este adevărat că 

există persoane care sunt ţinute perioade lungi de timp internate în spital, 

pentru că nu au unde să locuiască, însă acestea sunt excepţii. În opinia 
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domniei sale, nu se poate elabora o lege pe baza unor excepţii. Domnia sa 

este împotriva adoptării proiectului de lege. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei precizează că nu susţine 

adoptarea acestui proiect de lege. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi arată că acest 

proiect de lege porneşte de la premize concepute de un grup de persoane 

care nu consideră sănătatea ca pe o prioritate naţională. In opinia domniei 

sale, expunerea de motive se arată răuvoitoare şi tendenţioasă. Acest proiect 

de lege duce la vulnerabilizarea unor categorii de populaţie. Domnia sa se 

pronunţă împotriva emiterii acestui act normativ. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre intervine şi menţionează că într-un proiect 

de lege nu trebuie introduse sume de bani. În opinia domniei sale, medicii 

trebuie să se asigure că pacienţii sunt sănătoşi şi să nu se abuzeze de 

serviciile medicale. Domnia sa se pronunţă pentru adoptarea proiectului de 

lege. 

Dna.dep.Diana Tuşa solicită cuvântul şi precizează că nu este de acord 

cu o suprataxare în sistemul sanitar.  În opinia domniei sale, cele 700 de 

milioane încasate anual din această coplată, nu pot acoperi deficitul de 4 

miliarde care există în prezent în sistemul românesc de sănătate. Domnia sa 

se pronunţă pentru respingerea proiectului de lege. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu intervine şi doreşte să cunoască cum s-a 

ajuns la valoarea de 600 de lei a tichetului moderator de sănătate şi ce 

servicii implică această sumă.  Domnia sa precizează că acest proiect de lege 

vine în contradicţie cu codul fiscal. Domnia sa nu este de acord cu adoptarea 

proiectului de lege. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre propune amânarea dezbaterilor, până la 

prezenţa, la comisie, a reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, supune la vot proiectul 

de lege. 

Supus la vot, proiectul de lege este respins, cu 8 voturi pentru şi 2 

voturi împotrivă. 

 

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

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la dezbaterea, în fond, 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 

679/2010).  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul de 

lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării procesului de 

reevaluare a persoanelor cu handicap şi extinderii sferei de competenţă a 

comisiei superioare, mai ales pe acest segment, ca urmare a recomandărilor 

cuprinse în documentele întocmite în urma acţiunilor de control efectuate în 

baza ordinelor ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, a introducerii 

acţiunii de suspendare a dreptului la asistenţă socială sub forma de prestaţii 

sociale în bani, până la încheierea procesului de reevaluare, a anulării 

încadrării în grad de handicap pentru persoanele adulte cu handicap, dacă în 

urma reevaluării nu se menţine încadrarea în gradul de handicap şi a 

introducerii de sancţiuni în cazurile în care certificatele de încadrare în grad 

şi tip de handicap au fost acordate nejustificat. 

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

lege, în forma iniţială, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a 
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din Constituţia României, republicată.  Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, a avizat favorabil proiectul de lege, subliniază domnia sa. 

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

persoanele cu handicap sunt cele care au nevoie ca societatea să le ajute să 

se integreze, fapt care nu se întâmplă în ţara noastră. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi precizează că, atunci când 

medicul de expertiză ia o decizie asupra gradului de handicap al unei 

persoane, aceasta se bazează pe documentele existente la dosarul 

pacientului. În opinia domniei sale, este necesar să se apeleze la specialişti ai 

comisiei Colegiului Medicilor. De asemenea, domnia sa arată că în 

România, nu există protocoale de diagnostic. Aceste protocoale trebuie 

elaborate la nivelul Ministerului Sănătăţii şi a Colegiului Medicilor. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu solicită cuvântul şi 

menţionează că aceste protocoale există. Când se semnează contractul cu 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, spitalul este obligat să prezinte şi 

un protocol de diagnostic şi tratament. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au stabilit, cu 14 

voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi 1 abţinere, respingerea proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 679/2010), după care 

lucrările au fost suspendate din lipsă de cvorum. 

În lipsă de cvorum, dezbaterile asupra punctelor 3-14 din ordinea de zi 

au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

 

 

PREŞEDINTE 

RODICA NASSAR 
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