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PROCES VERBAL 

lucrărilor comisiei din perioada 01 - 02  noiembrie  2011   

 

 

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

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi: 

- dna.dr.Daniela Moşoiu, reprezentant al Fundaţiei Hospice Casa 

Speranţei Braşov; 

- dl.dr.Mihai Dăncescu, manager Clinica Best Med Serv, din 

cadrul Spitalului Boldeşti-Scăieni; 

-  dl.Dorin Ionescu, director general în cadrul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate; 

- dna.Elena Stoia, director general adjunct în cadrul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate; 



- dna.Liliana Mihai, director Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate 

- dna.Loredana Butean, director  în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice; 

- dl.Florin Chioreanu, director  în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice; 

- dna.dir.Carmen Manu, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi:                           

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi 

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

vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu ( PL x 

157/2011). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Pl x 63/2011) . 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea 

şi funcţionarea serviciilor sociale (PL x 558/2011). 

 

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

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru 

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

sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu 

(PLx 157/2011). 
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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 

instituirea unor măsuri în vederea implementării cardului naţional de 

sănătate, creării cadrului legal pentru aprobarea programelor naţionale de 

sănătate prin hotărâri ale Guvernului, aprobarea normelor metodologice 

multianuale de aplicare a modelului contractului – cadru , precum şi 

renunţarea la unele termene. 

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

lege în forma înaintată de Guvern. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.60412 din 

24.10.2011 susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

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

finanţe şi bănci,  precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Domnia sa a depus o serie de amendamente. 

De asemenea, au fost depuse propuneri de către Asociaţia Naţională a 

cadrelor militare în rezervă şi retragere -  Filiala jud.Vrancea „Ştefan cel 

Mare”. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi subliniază că este necesar, 

ca acest proiect de lege să suporte anumite modificări, întrucât, anumite 

articole contravin cu Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă, precum şi a îngrădirii accesului pacienţilor la serviciile de 

sănătate, în cazul în care aceştia nu achită suma de 2 euro pentru emiterea 

cardului naţional de sănătate. 
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Dl.dr.Dorin Ionescu solicită cuvântul şi arată că, în momentul de faţă, 

s-a reluat din nou procedura de licitaţie, întrucât sindicatele şi patronatele     

s-au retras. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei doreşte să cunoască 

care este motivul pentru care sindicatele şi patronatele s-au retras. 

Dl.dr.Dorin Ionescu precizează că nu cunoaşte motivul, şi că a fost 

informat doar printr-o comunicare. 

În continuare, dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită amânarea 

dezbaterilor, pentru a fi prezent la discuţii, dl.Stelian Duţă, preşedintele 

CNAS. 

Supusă la vot, propunerea dnei.dep.Graţiela Gavrilescu, este votată cu 

unanimitate de voturi. 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, asupra propunerii legislative 

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

domeniul sănătăţii (Pl x 63/2011) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei reaminteşte că 

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 vederea integrării serviciilor 

specializate de îngrijiri paliative, în sistemul naţional de sănătate, care se 

adresează bolnavilor incurabili în stadii avansate sau terminale, îngrijirea 

paliativă oferind pacientului şi familiei acestuia o asistenţă multidisciplinară 

specializată, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi alinării suferinţei în 

apropierea decesului. 
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Senatul, în calitate de primă cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţă din 21 februarie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.60412/24.10.2011 

nu susţine adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată, conchide 

domnia sa. 

Dl.dep.dr.Călin Potor, solicită cuvântul, în calitate de iniţiator, şi arată 

că îngrijirea paliativă oferă pacientului şi familiei acestuia o asistenţă 

multidisciplinară specializată, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi alinării 

suferinţei. De asemenea, pe fondul tendinţei generale de scădere a natalităţii 

şi implicit de îmbătrânire a populaţiei, a creşterii incidenţei cancerului, 

afecţiunilor neurologice şi cardiologice invalidante pentru pacienţi, România 

se confruntă în ultimele decenii cu o creştere a numărului de bolnavi 

incurabili pentru a căror asistenţă specializată, sistemul de sănătate nu este 

pregătit. Domnia sa consideră ca necesară preluarea, de către Guvern, a 

acestei iniţiative, în cazul în care se va asuma răspunderea pe o nouă lege a 

sănătăţii. 

În continuarea dezbaterilor, dna.dr.Daniela Moşoiu solicită cuvântul şi 

subliniază  că, în prezent, în Legea nr.95/2006, îngrijirile paliative nu sunt 

definite ca servicii de sine stătătoare, la care pacienţii cu boli grave sau 

ameninţătoare de viaţă să aibă acces nediscriminatoriu şi la momentul 

oportun. Domnia sa arată că în urma realizării unui studiu la nivel naţional 

privind percepţia populaţiei asupra îngrijirilor paliative, acesta a arătat că 

20,7% din populaţie s-a confruntat sau se confruntă cu problema îngrijirii 

unui bolnav incurabil în stadii avansate sau terminale; dintre aceştia, 76% 
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din cazuri au fost îngrijiţi doar de familie, 11,8% de medicii de familie şi 

doar 1,2% în servicii specializate pentru aceşti bolnavi. De asemenea, 

domnia sa arată în toate statele în care s-au implementat aceste servicii de 

paliaţie, a crescut calitatea vieţii pacienţilor şi s-a înregistrat o economie 

considerabilă a costurilor. 

Dl.Mihai Dăncescu solicită cuvântul şi precizează că în incinta 

Spitalului Boldeşti-Scăieni din judeţul Prahova s-a deschis o clinică care 

cuprinde două secţii şi anume recuperare neuromotorie a pacientului post-

critic şi tratament paliativ. Pacienţii internaţi în această clinică sunt în 

majoritate total dependenţi, mare parte dintre aceştia având şi alte afecţiuni 

colaterale ce contribuie la alterarea stării de sănătate. De asemenea, domnia 

sa doreşte să menţioneze că în cadrul acestei clinici se primesc doar pacienţii 

cu afecţiuni oncologice, deoarece doar aceste sunt decontate de către CNAS. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi subliniază faptul că 

paliaţia este o specialitate foarte bine ţintită şi care se poate realiza cu costuri 

foarte bune dacă există instituţii specializate în acest sens. Domnia sa 

doreşte includerea serviciilor de paliaţie ca servicii care pot fi contractate cu 

CNAS. Totodată, domnia sa precizează că,  prin acest proiect de lege se 

operează prea multe modificări în Legea nr.95/2006, iar multe dintre acestea 

nu au sens. Este nevoie de un proiect de lege mai suplu, conchide domnia sa. 

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

necesită paliaţie se împart în două categorii şi anume boli oncologice şi boli 

neoncologice. În opinia domniei sale, este necesar ca un pacient să 

beneficieze de astfel de servicii, la domiciliu. 

În continuare, dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi doreşte să 

menţioneze că, în cadrul Spitalului de la Paşcani, există o secţie de îngrijiri 

paliative. În opinia domniei sale proiectul de lege trebuie analizat  amănunţit 
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şi pot fi preluate o parte din observaţiile propuse de Guvern, pentru a putea 

elabora o lege bună. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează pe cei 

prezenţi că în cadrul acestei şedinţe nu se va acorda un vot asupra proiectului 

de lege, întrucât dl.secretar de stat Cristian Anton Irimie nu este prezent, iar 

în şedinţa trecută domnia sa s-a angajat că va studia cu atenţie această 

problematică şi că va opera unele modificări agreate  şi de Guvern. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege în 

vederea unei documentări temeinice asupra acestei problematici, precum şi a 

formulării unor amendamente. 

 

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

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor sociale (PL x 558/2011). 

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

lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea, finanţarea şi 

furnizarea serviciilor, reprezentând materializarea unei cât mai apropiate şi 

mai eficiente legături între autoritatea publică locală şi comunitate, dorindu-

se crearea unei legături cât mai strânse între nevoile cetăţenilor din 

comunitate şi responsabilitatea administraţiei locale. 

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

de lege, în forma iniţială. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative, sub rezerva însuşirii 

propunerilor şi observaţiilor de la pct.II., informează domnia sa. 

Dna.dir.Carmen Manu solicită cuvântul şi arată că este nevoie ca 

textul propunerii legislative să fie revizuit, astfel încât să nu se încalce 
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prevederile art.215/2001 din Legea administraţiei publice. Totodată domnia 

sa informează că în Legea privind asistenţa socială, care se află în dezbatere 

la Senat, prima parte a propunerii legislative aflată în discuţie, este preluată 

integral. 

În continuare, dna.Loredana Butean precizează că este nevoie de 

elaborarea unei fişe financiare. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, sub rezerva 

însuşirii propunerilor şi observaţiilor de la pct.II, din punctul de vedere al 

Guvernului.                                                                                                                                  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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