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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. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat:   

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

Sănătăţii. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate ( PLx 459/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  privind 

ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului 

sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) între 



România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2014 ( PLx 462/2014) . 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul produselor agroalimentare ecologice ( PLx 486/2014) . 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx 

459/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de Lege transpune prevederile art.7 şi 8 din Directiva nr.2010/41/UE care 

conduc la posibilitatea soţiei titularului întrepinderii individuale/persoanei 

fizice autorizate de a beneficia de concedii medicale şi de indemnizaţii de 

asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

Totodată, prin proiect se introduce şi categoria bolilor 

cardiovasculare în cadrul afecţiunilor medicale care nu diminuează 

numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru alte 

afecţiuni medicale. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 30 septembrie 

2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil 

proiectul. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate  de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 

de Senat şi înaintarea plenului Camerei Deputaţilor a unui raport comun 

de adoptare. 
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La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  privind ratificarea Acordului 

de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) între România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 

17 iunie 2014 ( PLx 462/2014) . 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de Lege vizează în principal eficientizarea serviciilor prestate în spitale, 

întărirea asistenţei medicale în ambulatoriu şi mutarea centrului de 

greutate a serviciilor medicale către acestea, dezvoltarea unor centre 

multifuncţionale de sănătate în zonele slab deservite şi dezvoltarea 

serviciilor de îngrijiri paliative, precum şi alocarea mai raţională a 

resurselor şi asigurarea sustenabilităţii financiare a sectorului. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

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

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La puncul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor 

agroalimentare ecologice ( PLx 486/2014) . 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de Lege creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi 

aplicarea sancţiunilor la organismele de inspecţie şi certificare aprobate 

de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru a desfăşura 

activitate în sectorul agricultură ecologică, având în vedere prevederile 
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Regulamentului (CE) nr.834/2007 şi ale Regulamentului (CE) 

nr.889/2008, aplicabile direct în toate statele membre. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 1 octombrie 

2014. 

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

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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