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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 3 - 5 mai 2011 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, membri ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absent 1 deputat. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului 

instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice ( PL x 

204/2011). 

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii     (Plx 482/2009). 

3. Continuarea dezbaterilor, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind 



reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii ( PLx 604/2010). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului 

instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice ( PL x 

204/2011). 

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

de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.4 din Legea 

nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice, în sensul desemnării autorităţilor 

competente, potrivit art.121 din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 

chimice, de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de 

modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului 

(CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al 

Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale 

Comisiei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 20 aprilie 2011. 

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

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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Avizul comisiei urmează a se înainta Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care 

este sesizată în fond. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 482/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, reaminteşte celor 

prezenţi, că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei de către plen, 

în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii în mod 

obligatoriu în contractul de asigurare încheiat între asigurat, direct sau 

prin intermediul angajatorului şi casele de asigurări de sănătate, a 

pachetului de servicii de bază la care are dreptul persoana asigurată, a 

listei serviciilor medicale, a listei serviciilor de îngrijiri, inclusiv la 

domiciliu, a medicamentelor dispozitivelor medicale şi a altor servicii 

pentru asiguraţi, aferente pachetului de servicii de bază. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 5 octombrie 2009. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.25612/18.04.2011, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma unor discuţii contradictorii care au avut loc într-o şedinţă 

anterioară, au fost depuse o serie de amendamente, care urmează să 

soluţioneze aceste probleme, conchide domnia sa. 
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Dl.dep.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi menţionează că, 

în urma analizării acestor amendamente, Ministerul Sănătăţii nu poate 

susţine adoptarea unui raport de admitere asupra propunerii legislative. 

Domnia sa precizează că medicul de familie nu poate încheia un contract 

direct cu pacientul, întrucât acesta nu este în măsură să garanteze 

asiguratului decât numai serviciile pe care i le poate oferi , nu şi acele 

servicii pe care le oferă un alt furnizor. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi informează asupra faptului că 

este în vigoare un ordin comun al Ministerul Sănătăţii şi CNAS, încă din 

anul 2007. Acest contract trebuie să cuprindă şi pachetul de servicii oferit 

asiguratului. 

Dna.dep.Diana Tuşa solicită cuvântul şi propune preluarea, în 

acest contract, a informaţiilor existente în contractul cadru. În acest sens, 

pacientul poate fi informat asupra serviciilor oferite de către medicul de 

familie, iar atunci când acesta nu îşi îndeplineşte anumite obligaţii, 

asiguratul poate beneficia de un cadru juridic. Domnia sa subliniază 

faptul că este necesar, ca fiecare asigurat să primească de la CNAS, prin 

poştă, cu confirmare de primire, informaţiile cuprinse în acest contract. 

Dl.dr.Cristian Anton Irimie informează că, CNAS este o instituţie 

autonomă, care nu se află în subordinea Ministerului Sănătăţii. 

Referindu-se la pachetul de servicii, dl.dep.Ion Burnei consideră 

că acesta este absolut necesar şi, în consecinţă,  trebuie precizat de ce 

fonduri dispune CNAS din plata contribuţiilor şi ce servicii poate oferi 

gratuit şi contra cost. 

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă intervine şi menţionează că pachetul de 

servicii nu poate fi introdus într-un contract între medicul de familie şi 

pacient. Acesta se aplică între CNAS şi furnizorul de servicii.  

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi precizează că, CNAS 

este administratorul contribuţiilor asiguraţilor şi se obligă să deconteze, 
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servicii pentru pacient, către anumiţi furnizori, În opinia domniei sale, 

este necesar, ca între CNAS şi asigurat să fie introdus, printr-un contract, 

pachetul de servicii. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa intervine şi subliniază că această 

propunere este insolubilă şi nu poate fi aplicată, atâta timp cât Ministerul 

Sănătăţii nu implementează pachetul de bază oferit asiguraţilor. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian consideră că problema acestui pachet de 

servicii trebuie privită din punct de vedere antreprenorial şi că trebuie să 

existe două sisteme, unul de colectare şi unul de rambursare, care să 

funcţioneze concomitent. 

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

cu 7 voturi pentru şi 5 abţineri, admiterea propunerii legislative, urmând a 

se întocmi, un raport de adoptare, cu amendamentele acceptate. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind 

reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii ( PLx 604/2010). 

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

de ordonanţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea reorganizării, în 

scopul raţionalizării cheltuielilor la nivelul unor instituţii din acest 

domeniu, finanţate integral de la bugetul de stat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 20 octombrie 2010. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.27811/8.05.2011, susţine adoptarea proiectului de lege, în forma 

prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege, iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a acordat un aviz negativ, 

conchide domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie subliniază că, în contextul 

economic actual, în vederea raţionalizării cheltuielilor la nivelul unor 

instituţii din sistemul sanitar, se impune reducerea numărului maxim de 

posturi aprobat, precum şi reorganizarea şi/sau comasarea unora dintre 

aceste instituţii, astfel: 

- Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului 

Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, instituţie publică de 

specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii 

se desfiinţează, ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluarea 

activităţii de către Institutul Naţional de Sănătate Publică; 

- Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale se înfiinţează ca urmare a comasării prin fuziune a Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului şi a Oficiului Tehnic pentru Dispozitive 

Medicale. 

Totodată, pentru realizarea acestor măsuri, este necesar a fi 

modificate sau abrogate, după caz, actele normative care reglementează 

organizarea şi funcţionarea acestor instituţii. Reducerea numărului maxim 

de posturi aprobat, se va realiza cu respectarea procedurilor legale 

aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor 

legale privind protecţia socială, conchide domnia sa. 
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Dna.dep.Sonia Drăghici, intervine şi informează că, niciodată, în 

sistemul de sănătate, nu au existat suficiente fonduri pentru dispozitivele 

medicale. Domnia sa consideră că aceste modificări nu sunt binevenite. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, subliniază că 

dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt în contradicţie cu 

procesul de descentralizare promovat de către Ministerul Sănătăţii şi în 

consecinţă, se pronunţă pentru respingerea proiectului de lege. 

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

cu 8 voturi pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere, respingerea Ordonanţei de 

urgenţă, şi întocmirea unui raport de respingere, în acest sens. 

 

La punctul patru „Diverse” al ordinii de zi, staff-ul tehnic al 

comisiei a făcut o informare cu privire la „Hotărârea privind procedura de 

lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 

prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 

naţionale, cu tema: Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare 

a romilor până în 2020.” 

În urma acestei informării, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie vor analiza posibilitatea exprimării unui proiect de opinii privind 

fondul documentului examinat. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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