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S I N T E Z A 
  lucrărilor comisiei din perioada 22 – 24  februarie 2011   

 
    

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 22.02.2011 între orele 14,00 – 19,00, în ziua 

de 23.02.2011 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 24.02.2011 

între orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii  ( Pl x 762/2010) . 

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

modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006 (PL x 555/2010) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii      (PL x 551/2010) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

4. Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii  ( Pl x 762/2010) . 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

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

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

intervenţiile legislative vizând creşterea eficienţei în acordarea 

unor servicii de calitate în domeniul asistenţei medicale, crearea 

unor mecanisme şi modalităţi de control ale calităţii actului 

medical în urgenţă, precum reglementarea acordării primului 

ajutor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

Prin punctul său de vedere nr.8374/7.02.2011, Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat 

negativ această propunere legislativă, întrucât iniţiatorii nu 

precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor 

propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art.138 alin.(5) din 

Constituţia României, republicată, care prevede că „Nici o 

cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanţare”. 
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De asemenea, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a 

acordat aviz negativ propunerii legislative. 

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

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

propunerii legislative, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr.319/2006 (PL x 555/2010) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006, prin structurarea acestui articol în două alineate 

care prevăd o clasificare distinctă a accidentelor de muncă, şi 

anume în raport cu urmările pe care le produc, precum şi în 

raport cu numărul persoanelor accidentate, respectiv în 

accidente individuale de muncă (clasificare neprevăzută expres 

în textul actual al art.31) şi accidente colective de muncă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 6 octombrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

a avizat negativ proiectul de lege. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu majoritate de voturi (2 

abţineri), întocmirea unui raport preliminar de respingere a 

proiectului de lege, care va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL x 551/2010) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, preluarea 

activităţilor de colectare, control şi soluţionare a contestaţiilor 

privind creanţele bugetare reprezentând contribuţii de asigurări 

sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează 

venituri, Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu excepţia 

persoanelor fizice care nu realizează venituri, pentru care 

colectarea contribuţiilor să se realizeze în continuare de Casa 

Naţională de Asigurări de sănătate, prin casele de asigurări de 

sănătate. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 29 septembrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de 

vedere nr.11625/21.02.2011, nu susţine adoptarea acestui 

proiect de lege în forma prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere 

a proiectului de lege. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui raport comun, 

în acest sens. 

 

La punctul patru „Diverse” al ordinii de zi, la solicitarea 

Biroului Permanent al camerei Deputaţilor, au fost invitaţi 

reprezentanţi ai Asociaţiei „Little People”- România, în vederea 

transmiterii, către membrii comisiei, a unui mesaj, cu ocazia 

„Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului la copii”. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 22.02.2011 au participat 

15 deputaţi după cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup 
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Parlamentar al PSD), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar al 

PNL), dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep. 

Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

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 ), dl.dep. Samoil Vîlcu 

( Grup Parlamentar al PD-L),  dna.dep. Dobre Elena Cristina  ( 

Grup Parlamentar al PD-L), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep. Tudor Ciuhodaru (Grup 

Parlamentar al PNL) , fiind absenţi dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD ) şi dl.dep. Derzsi Ákos ( 

Grup Parlamentar al UDMR ) , iar în zilele de 23 şi 24.02.2011 

au participat 14 deputaţi după cum urmează: dl.dep.Călin Potor 

(Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Ion Burnei  ( Grup 

Parlamentar al PSD  ), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), 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 
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Parlamentar al PD-L), dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep. Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L),  dna.dep. 

Dobre Elena Cristina  ( Grup Parlamentar al PD-L), dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru (Grup Parlamentar al PNL) , fiind absenţi dna.dep. 

Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD ) şi dl.dep. Derzsi 

Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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