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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  8 -10 aprilie  2014 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: 

-  dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Continuarea dezbaterilor 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 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

 



 

 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 644/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificarile şi completările ulterioare ( Plx 

642/2013). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

685/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în 

domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă ( PLx 

139/2014). 

 

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

continuarea dezbaterilor  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 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

persoanelor cu handicap, în vederea asigurării     fondurilor   necesare pentru  
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plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din bugetul 

Ministerului Muncii prin transfer către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială, care va vira aceste fonduri primăriilor angajatoare. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie 2013. 

Comisia juridică, de dsciplină şi imunităţi,  Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia 

pentru buget , finanţe şi bănci,  precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

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

majoritate de voturi , respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

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 

644/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, astfel 

încât medicamentele, materialele sanitare sau dispozitivele medicale produse 

de întreprinderile de stat producătoare de medicamente, pentru care cel mai 

mic preţ de vânzare către terţi este mai mic decât preţul produselor similare  
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aflate pe piaţă, utilizate în unităţile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării, 

pecum şi în cadrul programelor naţionale de sănătate, să fie achiziţionate de 

unităţile sanitare de stat direct de la producător. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

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

finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, întrucât, alin.(7) al 

art.233 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a fost 

abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare. De asemenea, domnia sa doreşte să 

informeze că singura companie căreia ar urma să i se aplice prevederile 

acestei propuneri legislative este SC Antibiotice Iaşi, care a rămas unica 

companie producătoare de medicamente în care statul are o participaţie 

majoritară de 53,02%. Prin urmare, efectele propunerii legislative ar fi unele 

negative, îngrădind libera concurenţă şi conducând în cele din urmă la 

creşterea cheltuielilor cu aceste medicamente, precum şi la afectarea 

consumatorilor, conchide domnia sa. 

Dl.dep.dr.Iulian Popescu solicită cuvântul şi informează că nu susţine 

adoptarea propunerii legislative, întrucât prevederile acesteia încalcă 

tratatele pe care România şi le-a asumat pe linie de concurenţă, existând 

riscul lansării procedurii de infringement de către Comisia Europeană.  
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Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dna.dep.prof.dr.Sonia 

Drăghici. 

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

unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ( Plx 642/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.210 alin.(1) lit.e) din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin includerea în 

pachetul minimal de servicii a unor categorii de persoane şi servicii 

medicale. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

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

finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, întrucât aplicarea 

măsurilor propuse conduce la creşterea numărului persoanelor care vor 

beneficia de pachetul minimal de servicii, fără a fi asiguraţi în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate şi la includerea în acest pachet a serviciilor de 

sănătate publică specifice şi a serviciilor medicale şi tratament specific în 

cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii   publice,   ceea   ce determină  
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majorarea cheltuielilor bugetului general consolidat şi, totodată, creşterea 

deficitului acestui buget. 

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

unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 685/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.96/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul de a se declara ca 

incompatibilă exercitarea profesiei de medic într-o unitate spitalicească 

publică cu exercitarea acesteia în cabinetele medicale private. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 

decembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi  Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială au avizat negativ propunerea legislativă. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi menţionează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative, întrucât, completarea 

propusă la art.184 îngrădeşte dreptul la muncă, încălcându-se astfel 

prevederile art.41 din Constituţia României, republicată, precum şi 

încălcarea principiului autonomiei locale, în virtutea căruia autorităţile 

administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi 

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

unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgență ( PLx 

139/2014). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare luarea unor măsuri în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, concretizate prin înfiinţarea 

Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă ca structură specializată, fără 

personalitate juridică, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, condus de un 

secretar de stat. De asemenea, se înfiinţează alte două entităţi, respectiv 

Comitetul Naţional pentru Intemperii şi Calamităţi, precum şi Comitetul 

Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, care vor prelua atribuţiile 

actualului Comitet Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 

2014. 

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

solicitarea iniţiatorului , amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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