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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 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 au participat, în calitate de invitaţi: 

- dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dna.Daniela Juravlea, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de 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. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind 

reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi 

pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 103/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 649/2013) . 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru  

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

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ( Plx 650/2013) . 

 

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. 

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 , 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. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

octombrie 2013. 
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Comisia juridică, Comisia pentru învăţământ , Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi , precum şi Comisia pentru 

buget au avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport de 

adoptare a propunerii legislative cu amendamente. 

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

cu unanimitate de voturi,  adoptarea propunerii legislative cu 

amendamentele ce vor face obiectul raportului. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea 

reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru 

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

103/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

proiectul de  lege are ca obiect de reglementare  transferul a 13 unităţi 

sanitare cu  paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în 

subordinea Ministrului Sănătăţii şi  desfiinţarea Casei Asigurărilor de 

Sănătate a Ministerului  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, 

precum şi preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a 

Asigurărilor de Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate 

a Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate 

judeţene, după caz. 

De  asemenea se preconizează modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 martie 

2013. 
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Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru industrii a înaintat un raport preliminar de 

adoptare cu amendamente propuse de Ministerul Transporturilor, care 

vizează includerea obiectivului principal al reglementării care a dispărut 

odată cu abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1998 

privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a 

personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a 

navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului 

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin art.17 al acestei 

ordonanţe de urgenţă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, la solicitarea Ministerului 

Sănătăţii, membrii comisiei hotărăsc amânarea dezbaterilor, până la o 

şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru pentru modificarea 

Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

649/2013) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătăţii, prin introducrea unui 

nou articol, art.172 , în sensul că, în mod excepţional, funcţionarii publici 

din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti să poată desfăşura activităţi profesionale, potrivit calificării pe 

care o deţin, în afara programului normal de lucru, în unităţile sanitare 

publice de pe raza teritoriului arondat direcţiilor de sănătate publică şi a 
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municipiului Bucureşti, pentru suplinirea lipsei acute de personal 

specializat. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru 

administraţie publică, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

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

cu majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul patru 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, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Plx 650/2013) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul includerii în 

lista furnizorilor de servicii, pe lângă furnizorii de servicii medicale şi a 

furnizorilor de servicii psihologice, acordându-se astfel, dreptul 

psihologilor de a încheia contracte direct cu casele de asigurări de 

sănătate, în vederea decontării din fondurile de asigurări de sănătate a 

serviciilor acestora. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

 

 

 

 5



Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, la solicitarea iniţiatorului, 

membrii comisiei hotărăsc amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă 

ulterioară, în vederea invitării unor reprezentanţi ai Colegiului 

Psihologilor din România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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