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

în ziua de 20.11.2013 între orele 10,00 – 16,00  şi în ziua de 21.11.2013 între 

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

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  ( Plx 412/2013)- sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2013 ( PLx 442/2013) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului ( Plx 452/2013) . 



4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Programul 

Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi    ( Plx 482/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind folosirea 

limbajului semnelor româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin 

interpret autorizat ( Plx 493/2013). 
 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare  ( Plx 412/2013)- sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea formării unei categorii de funcţionari publici în limbaj 

mimico-gestual şi Braille, înfiinţarea unor cabinete de consultanţă pe lângă 

consiliile locale, cât şi posibilitatea introducerii în şcoli, în mod opţional, a 

acestui limbaj folosit de persoanele cu handicap. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

octombrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

învăţământ, precum şi Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au avizat negativ iniţativa legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat raport preliminar 

de respingere. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 
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La punctul doi al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au 

procedat  la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2013 ( PLx 442/2013) . 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2013. 

Prin acest act normativ se reduce bugetul Ministerului Sănătăţii cu 

suma de 54,5 milioane lei, diminuare datorată în principal execuţiei bugetare 

la transferurile către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru 

pensiile sub 740 lei. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 

forma prezentată de Guvern. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului ( Plx 452/2013) . 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările ulterioare, intervenţiile legislative preconizate vizând asigurarea 

unei mai bune protecţii a drepturilor copilului şi delimitarea mai clară a 

atribuţiilor şi competenţelor care revin autorităţilor în cadrul acestui proces, 

ţinând cont şi de necesitatea corelării dispoziţiilor actuale cu cele ale noului 

Cod civil. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 

noiembrie 2013. 

În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât , cu  majoritate de voturi, avizarea  negativă a 

propunerii legislative. 

 

La punctul patru al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Programul Naţional O 

Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi  ( Plx 482/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

Programului Naţional „O Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi”, 

program derulat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului. 

În scopul punerii în aplicare, iniţiativa legislativă propune înfiinţarea 

Comisiei Naţionale pentru Selecţia în Sport, ce va funcţiona în cadrul 

Ministerului Tineretului şi Sportului, condusă de un reprezentant al acestui 

minister şi alcătuită din reprezentanţi ai mai multor instituţii, activitatea 

acestora urmând a fi neretribuită. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013. 

În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât , cu  majoritate de voturi, avizarea  negativă a 

propunerii legislative. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind folosirea limbajului 

semnelor româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret 

autorizat ( Plx 493/2013). 
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Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea utilizării limbajului 

semnelor române sau a limbajului mimico-gestual oficial, prin interpret 

autorizat, cu scopul de a diminua numărul situaţiilor în care persoanele cu 

deficienţe de auz nu pot comunica în mod corspunzător pentru a-şi cunoaşte 

drepturile şi obligaţiile. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013. 

În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât , cu  unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă  

a propunerii legislative. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum urmează : 

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

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu şi  dna dep. 

Camelia Khraibani ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Călin Potor ( 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.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) . 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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