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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  11 – 13.09. 2012 
 

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 este prezent, în calitate de invitat, dl.Răzvan 

Vulcănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative privind instituirea 

Zilei Naţionale a Ambulanţei din România (Pl-x 151/2011). 

2. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind alocaţiile de 

hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice (PL-x 

166/2011). 

3. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 

77/2012). 



4. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 90/2012). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor 

măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor 

publice (PLx 293/2012) 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor 

măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate 

(PLx294/2012) 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Plx298/2012) 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative 

privind instituirea Zilei Naţionale a Ambulanţei din România                     

(Pl-x151/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de 28 iulie ca  zi 

liberă pentru personalul din Serviciile de Ambulanţă, iar pentru colegii care 

vor fi în tura de serviciu, întrucât activitatea Serviciilor de Ambulanţă se 

desfăşoară 24 din 24 să fie retribuiţi ca şi în celelalte sărbători naţionale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 23 martie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.43231/03.09.2012, 

nu are observaţii şi propuneri la această iniţiativă legislativă.  
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat negativ această propunere legislativă, 

conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii solicită 

cuvântul şi consideră că este necesar să se solicite punctul de vedere al 

Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, întrucât declararea unei zile libere implică aspecte de 

ordin financiar. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu nu este de acord 

cu promovarea acestei iniţiative legislative, întrucât, prin Contractul colectiv 

de muncă la nivel de ramură sanitară, ziua de 7 aprilie – Ziua Mondială şi 

Naţională a Sănătăţii a fost declarată ca nelucrătoare. 

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

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

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

alocaţiile de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice            

(PL-x166/2011). 

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

Lege are ca obiect de reglementare stabilirea nivelului alocaţiilor de hrană 

pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice. 

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

lege în şedinţa din 30 martie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.43231/03.09.2012, 

nu susţine proiectul de lege. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci, au avizat negativ prezentul proiect de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii solicită 

cuvântul şi menţionează că stabilirea alocaţiilor de hrană pentru consumurile 

colective din unităţile sanitare publice este reglementată, în prezent, de 

Hotărârea de Guvern nr.429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru 

consumurile colective din unităţile sanitare publice, act normativ, emis în 

baza Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.247/2002. 

Dna.dep.Diana Tuşa, iniţiatorul acestei propuneri legislative solicită 

cuvântul şi subliniază faptul că prin lege nu pot fi stabilite aceste norme de 

cheltuieli, ceea ce, în opinia domniei sale, se impune emiterea în regim de 

urgenţă a unei Hotărâri de Guvern, prin care, managerul de spital să poată 

stabili aceste norme de cheltuieli. 

Dl.Răzvan Vulcănescu intervine şi menţionează că această problemă 

va fi reglementată prin bugetul pe anul viitor. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre solicită cuvântul şi precizează că susţine 

această iniţiativă legislativă, întrucât este foarte greu să susţii un pacient 

aflat pe patul de spital cu doar 6 lei pe zi. Domnia sa propune fixarea unui 

plafon minim, iar spitalul să stabilească ce procent alocă hranei pentru 

bolnavi. 

Dl.dep.Ion Burnei solicită cuvântul şi subliniază faptul că nu este de 

acceptat ca unui  bolnav să i se aloce mai puţini bani pentru hrană decât unui 

deţinut. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu arată că, grija 

faţă de bolnavi reprezintă respectul faţă de valorile europene. De asemenea, 
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domnia sa este de acord ca această problematică să fie lăsată la latitudinea 

spitalului. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei intervine şi, 

menţionează că aspectul juridic este singurul lucru pentru care nu poate vota 

pentru adoptarea acestei iniţiative. Totodată, domnia sa adresează 

rugămintea către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, de a găsi o soluţie 

pentru reglementarea acestei probleme. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi precizează că există 

situaţii când pacienţii nu au aparţinători, astfel că cei 6 lei/zi alocaţi pentru 

hrană sunt insuficienţi. 

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

majoritate de voturi respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui raport, 

în acest sens.  

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 

77/2012). 

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

Lege are ca obiect de reglementare completarea dispoziţiilor din cadrul 

Titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim 

ajutor calificat” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou articol, art.861, prin care 

se propune ca în unităţile de primire urgenţe sau în compartimentele de 

primire urgenţe din spitale va fi prevăzut şi „un post de psiholog pentru 

asigurarea suportului necesar pacienţilor sau aparţinătorilor” acestora. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 2 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.43231/03.09.2012, 

nu susţine proiectul de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul 

de lege, informează domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că angajarea 

unui psiholog în UPU/CPU, la momentul actual, nu reprezintă o prioritate, 

fiind posibilă contactarea şi chemarea unui psiholog, pe baza unui contract 

de colaborare, ori de câte ori este nevoie, fără a fi necesară prezenţa 

permanentă a acestuia în departamentul de primiri urgenţe. 

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 90/2012). 

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

lege are ca obiect de reglementare completarea art.237 alin.(2) din Legea 

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

completările ulterioare, cu o nouă literă, lit.v), în sensul stabilirii ca 

„asistenţa medicală acordată în cazuri de intoxicaţie etilică acută” să fie 

suportată în proporţie de 30% de către asigurat. În cazul în care asiguratul nu 

achită cheltuiala, va fi obligat să efectueze 50 de ore de muncă în folosul 

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

lege în şedinţa din 2 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.43231/03.09.2012, 

nu susţine proiectul de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi precum şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, au avizat favorabil prezentul proiect de lege, 

conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi subliniază faptul că, din 

punct de vedere al concepţiei reglementării, soluţiile legislative necesită 

reexaminarea, deoarece referindu-se, în mod generic la cazuri de intoxicaţie 

etilică, se extinde obiectul reglementării şi la cazurile de intoxicaţie etilică 

involuntară, care nu presupun culpa persoanei în cauză, creând astfel 

premisele instituirii unui regim inechitabil, contrar principiului egalităţii în 

drepturi, consacrat de dispoziţiile art.16 din Constituţia României, 

republicată. 

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

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea 

unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al 

finanţelor publice (PLx293/2012) 

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

Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.2969 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
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precum şi abrogarea alin.(2) al art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

punerii de acord a prevederilor cuprinse în cele două acte normative cu 

Deciziile Curţii Constituţionale nr.223/2012 şi 224/2012 care au constatat că 

modul de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de 

pensionarii cu pensii care depăşesc cuantumul de 740 lei este 

neconstituţional. 

Totodată, se propune ca sumele alocate, potrivit Hotărârii Guvernului 

nr.255/2012 şi rămase neutilizate până la data intrării în vigoare a 

prezentului proiect să se restituie la bugetul de stat, în Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului. 

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

lege în şedinţa din 25 iunie 2012, informează domnia sa. 

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

că, pentru respectarea valorilor europene, este necesar ca statul să intervină 

cu o contribuţie pentru acoperirea contribuţiei la asigurările sociale de 

sănătate de 5,5% , contribuţie care nu poate asigura un pachet bazal de 

servicii. 

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

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire 

a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (PLx 294/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că prin actul 

normativ se propune restituirea sumelor reţinute, cu titlu de asigurări sociale 

de sănătate, în perioada 1 ianuarie 2011-aprilie 2012. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 25 iunie 2012. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.44581/11.09.2012 

susţine adoptarea proiectului de Lege în forma aprobată de Guvern. 

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

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Plx298/2012) 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.140 alin.(2) din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul reducerii TVA pentru unele produse destinate nou 

născuţilor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 25 iunie 2012, informează domnia sa. 

Dna.dep.Diana Tuşa solicită cuvântul şi menţionează faptul că această 

propunere este binevenită, dar este puţin probabil să poată fi şi realizabilă în 

acest moment. 

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

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

RODICA NASSAR 
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