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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 10 – 12 septembrie  2013  
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

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  proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie " 

Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru 

prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi 

pandemii ( PLx 266/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 



2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

271/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( Plx 222/2013).  

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie " Cantacuzino" în vederea 

realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în 

masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii ( PLx 266/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, prin 

proiectul de act normativ se creează baza legislativă privind acordarea din 

bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor necesare pentru implementarea 

Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor/efectelor 

generate de epidemii şi pandemii prin intermediul Institutului 

„Cantacuzino”. 

Totodată, prin implementarea Planului naţional de intervenţie, 

România îşi creează o independenţă în producţia de vaccinuri şi intervenţia 

rapidă în situaţii de criză având în vedere că în ultimii ani au fost identificaţi 

noi viruşi a căror mutaţii generează riscul unor pandemii în rândul 

populaţiei. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 iunie 2013, 

conchide domnia sa. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi subliniază că, Ministerul 

Sănătăţii susţine proiectul de lege în forma aprobată de Senat. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi se pronunţă pentru 

adoptarea acestui proiect de lege, întrucât, consideră domnia sa, 

redeschiderea liniilor de producţie în cadrul Institutului Cantacuzino este 

imperios necesară pentru populaţia României. 

Dl.dep.Constantin Rădulescu solicită cuvântul şi doreşte să fie 

informat de către Ministerul Sănătăţii, în scris, care este situaţia actuală a 

Istitutului Cantacuzino, ce produce acesta şi care sunt prognozele de viitor 

pentru acest institut strategic pentru România. 

Dl.Răzvan Vulcănescu intervine şi menţionează că va răspunde 

punctual acestei solicitări, în baza unei interpelării adresată de domnul 

deputat Ministerului Sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Iulian Popescu solicită cuvântul şi se pronunţă pentru 

adoptarea proiectului de lege, însă doreşte să cunoască dacă pe viitor vor mai  

lipsi vaccinurile din farmacii şi modul în care vor fi folosiţi banii alocaţi. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi doreşte să atragă atenţia 

reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, ca atunci când se organizează diverse 

acţiuni publice legate de sănătate, să fie invitaţi şi membrii Comisiei pentru 

sănătate, întrucât aceasta este un partener care sprijină întotdeauna acţiunile 

Ministerului Sănătăţii. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.Constantin 

Rădulescu. 

Referindu-se la situaţia  Institutului Cantacuzino,  dl.dep.Petre Movilă 

menţionează că va vota acest proiect de lege, însă cu mari rezerve, întrucât 

soluţia de a aloca bani periodic, nu reprezintă un lucru bun. Domnia sa 
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informează că, filiala Institutului Cantacuzino de la Iaşi, s-a închis datorită 

unui management defectuos. 

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

că aceasta este o soluţie bună, pentru a nu se închide Institutul Cantacuzino. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru solicită cuvântul şi precizează că acesta 

este un institut strategic, care poate fi finanţat de către Ministerul Sănătăţii. 

În acest sens, domnia sa propune eliminarea cuvântului „poate” din cadrul  

alin.(2) al articolului unic. 

Supus la vot, amendamentul este respins, cu majoritate de voturi       

(2 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă). 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi precizează că Institutul 

Cantacuzino reprezintă o entitate privată, ceea ce însemnă că Ministerul 

Sănătăţii nu poate fi obligat,  printr-un text de lege, să finanţeze o entitate 

privată. Prin această ordonanţă, se creează posibilitatea legală, ca atunci 

când Institutul Cantacuzino se află într-o situaţie specială, Ministerul 

Sănătăţii să poată interveni. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu se pronunţă de acord cu antevorbitorul 

său, iar referitor la amendamentul propus de către dl.dep.dr.Tudor 

Ciuhodaru, domnia sa menţionează că nu se poate adopta un amendament 

care nu poate fi pus în practică. 

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

majoritate de voturi ( 2 abţineri ) , întocmirea unui raport preliminar de 

adoptare a proiectului de lege în forma prezentată de Senat ce urmează a fi 

înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
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La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 271/2013) 

 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.184 din 

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

completările ulterioare, în sensul reglementării gărzii în unităţile cu paturi, 

prin acordarea unei zile libere plătite după finalizarea gărzii, precum şi plata 

orelor de gardă. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 iunie 

2013. 

Consiliul Legislativ, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă, întrucât art.184 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, nu face obiectul tematicii 

prezentate, sediul materiei constituindu-l Legea nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici, în calitate de iniţiator, solicită 

cuvântul şi menţionează că, în ţări precum Franţa, Spania şi Germania, 

există Tribunalul Medical European, care prevede că unui medic care a 

efectuat o gardă, nu i se permite să rămână în spital următoarea zi. 

Dl.dep.Petre Movilă este de acord cu punctul de vedere al 

Ministerului Sănătăţii, şi propune respingerea acestei iniţiative legislative şi 

depunerea unei alte propuneri de modificare la legea salarizării. 

 5



Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi se pronunţă împotriva 

adoptării acestei iniţiative legislative. 

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

expunerea de motive este neclară, fiind vorba de zile libere plătite, ceea ce 

nu există. Aceste zile se pot acumula şi recupera, prejudiciind activitatea 

spitalului. Totodată, medicii de la UPU beneficiază de un spor pentru 

activitatea medicală de urgenţă. Domnia sa se pronunţă împotriva adoptării 

iniţiativei legislative. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi precizează că această 

iniţiativă se bazează pe o idee logică şi serioasă. Urgenţele medicale vin la 

UPU, mai departe pacientul se trimite pe secţiile de specialitate. În realitate, 

aceşti medici sunt supuşi gărzilor medicale. Domnia sa informează că va 

reveni cu o nouă iniţiativă privind salarizarea medicilor, cu majorarea plăţii 

gărzilor cu 100%. 

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

majoritate de voturi ( 3 abţineri ) , respingerea propunerii legislative, şi 

întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

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

dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun ( Plx 222/2013). 

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

propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002  pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

prevenirii şi combaterii, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de 
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motive, a efectelor consumului acestor produse şi a adaptării legislaţiei 

româneşti în domeniu la modificările semnificative survenite pe piaţa 

produselor din tutun şi la nivelul legislaţiei europene. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 iunie 

2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ iniţiativa legislativă, 

conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, întrucât, modificările 

propuse se regăsesc în propunerea Comisiei Europene de modificare a 

Directivei 2001/37/CE, dar care încă nu au intrat în vigoare. Termenul cel 

mai apropiat de intrare în vigoare al noii Directive se estimează a fi anul 

2018. 

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

majoritate de voturi ( 1 abţinere ) , respingerea propunerii legislative, şi 

întocmirea unui raport, în acest sens. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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