
 
Parlamentul  României 
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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 27 – 30 mai  2013  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  

27.05.2013 între orele 16,00 – 18,00, în ziua de 28.05.2013 între orele 

14,00-18,30 , în ziua de 29.05.2013 între orele 13,00 – 16,00 şi în ziua de 

30.05.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine zi:         

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea 

profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de 

asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România ( PLx 174/2009). 

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

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

699/2010). 

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

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate  ( PLx 213/2012). 



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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sanitar   ( PLx 460/2012). 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii ( PLx 89/2013) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget. 
 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de 

asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 

medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ( PLx 

174/2009). 

Ministerul Sănătăţii a solicitat amânarea dezbaterilor asupra acestui 

proiect de lege în vederea definitivării punctului de vedere asupra 

amendamentelor depuse de dl.dep.Horia Cristian. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

699/2010). 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, în vederea creării cadrului legal 

pentru ca medicii dentişti şi farmaciştii, care sunt aleşi într-o funcţie de 

demnitate publică , să îşi poată practica profesia de medic dentist sau medic 

 2



dentist şef, respectiv farmacist sau farmacist şef în unităţi sanitare publice şi 

private. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 16 

noiembrie 2010. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil, iar 

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

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic , precum şi Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ iniţiativa 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea propunerii legislative sub 

rezerva însuşirii amendamentelor. 

În urma dezbaterilor,  membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, amânarea discuţiilor asupra iniţiativei legislative. 

 

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

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

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate  ( PLx 213/2012). 

În şedinţa din 12 martie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea solicitării unei noi 

examinări şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 şi 

introducerea art.91 în cadrul Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din 

spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, în vederea 

urgentării încheierii de protocoale de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi 

instituţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale 
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Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi cu 

organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea 

sănătăţii mintale. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 mai 2012, în 

calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru 

drepturile omului, Comisia pentru învăţământ, precum şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil iniţiativa 

legislativă. 

În cadrul discuţiilor au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Toate amendamentele se regăsesc în raportul comisiei, care a fost acceptat 

de membrii comisiei cu majoritate de voturi ( 1 abţinere ). 

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii,  membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar   ( PLx 

460/2012) şi asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii ( PLx 89/2013) . 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu,  dna dep. Camelia Khraibani, 

dl.dep.Constantin Rădulescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Călin Potor, dna 
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dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru 

Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)   ,  dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.Ştefan Burlacu (Grup Parlamentar al PP-

DD) , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , fiind 

absenţi dl.dep.Tudor Ciuhodaru (Grup Parlamentar al PP-DD) şi dl.dep. 

Aurel Nechita   ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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