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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 17 şi 18  septembrie 2014  

 

 

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

de 17.09.2014 între orele 15,00 – 18,00  şi în ziua de 18.09.2014 între 

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

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind unele 

măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură 

continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă ( PLx 

381/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în 

caz de urgenţă, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014  ( PLx 417/2014) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru apărare. 

3. 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) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

transporturi. 



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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2014 privind unele 

măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului 

Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare ( PLx 

394/2014) - sesizare în comun cu Comisia pentru transporturi. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru 

Evaluare, Formare Profesională şi Autorizarea Interpreţilor în Limbaj 

Mimico-gestual din România ( PLx 397/2014). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 

noiembrie 2012 ( Plx 406/2014). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind unele măsuri 

referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea 

asistenţei medicale în centrele de permanenţă ( PLx 381/2014) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exonerarea de la 

plată a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi 

funcţionare pe care medicii de familie care au asigurat continuitatea 

asistenţei medicale în centrele de permanenţă în perioada ianuarie 2009 – 

mai 2011 trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise 

de casele judeţene de asigurări de sănătate. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

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 , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind 

ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţă, 

semnat la Chişinău la 21 februarie 2014  ( PLx 417/2014) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru apărare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea de ajutor 

reciproc în cazul urgenţelor medicale care pun în pericol viaţa şi sănătatea 

omului care necesită participarea unor categorii de forţe şi mijloace 

aparţinând statului uneia dintre Părţi. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 

unanimitate, adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată. 

 

La solicitarea Ministerului Transporturilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor asupra 

punctelor trei şi patru de pe ordinea de zi până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Evaluare, Formare 

Profesională şi Autorizarea Interpreţilor în Limbaj Mimico-gestual din 

România ( PLx 397/2014). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Evaluare, 

Formare Profesională şi Autorizarea Interpreţilor în Limbaj Mimico-

gestual din România. 

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

cu majoritate de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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La punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 ( 

Plx 406/2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, 

republicată, în vederea majorării graduale, în perioada 2015 – 2018, a 

cuantumului alocaţiei de stat pentru copii. 

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

cu majoritate de voturi  , avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

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, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

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

Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu    , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian 

Horia ( Grup Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta 

Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR )  , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup 

Parlamentar al PC) , fiind absent   dl.dep.Nicolae Bănicioiu  . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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