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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 invitaţi domnul 

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

doamna Anca Ilie, consilier în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

           
1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

(Pl x 191/2010) . 

2. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea 

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

cu handicap (Pl x 561/2009) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 



3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

  La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative 

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

sănătăţii   (Pl x 191/2010) . 

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

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu 

alin.(11) a art.218 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să fie creat 

cadrul legal pentru ca femeile care au suferit o operaţie la sân, respectiv 

mastectomie unilaterală şi bilaterală, să beneficieze gratuit de proteză de 

sân care să fie înlocuită anual şi al cărei cost să fie suportat din bugetul 

casei judeţene de sănătate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 13 aprilie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.37172 din 20.06.2011, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă, iar 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, a acordat aviz 

favorabil, conchide domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi menţionează 

că, potrivit art.210 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pachetul de 

servicii de bază ce se acordă asiguraţilor cuprinde serviciile medicale, 

serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, 

dispozitivelor medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii şi se 
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suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în 

condiţiile contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a 

acestuia. Totodată, dispozitivele medicale furnizate în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr.32 la Normele 

metodologice de aplicare a Contractului – cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui CNAS nr.416/428/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare iar în conformitate cu prevederile art.113 şi 114 din Contractul-

cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin 

H.G.nr.1714/2008, cu modificările şi completările ulterioare, suma 

maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din fond pentru 

fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preţul de 

referinţă ori, după caz, suma de închiriere. Domnia sa, precizează că 

Ministerul sănătăţii nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici subliniază că ideea acestei 

iniţiative legislative este necesară şi generoasă, dar că din punct de vedere 

legislativ, propunerea nu face obiectul de modificare a Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi precizează că se 

pronunţă pentru respingerea acestei iniţiative legislative, întrucât textul 

este confuz şi face obiectul unui alt act normativ, respectiv contractul - 

cadru.  

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi 

întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

 3



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

procedat la reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (Pl x 561/2009) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, informează pe cei 

prezenţi, că în  şedinţa din 26 mai 2010, plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea, la comisie, a propunerii legislative pentru 

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

persoanelor cu handicap. 

Domnia sa arată că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea lit.a) a alin.(4) al art.58 din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările ulterioare, în scopul de a acorda persoanelor 

cu handicap o indemnizaţie lunară la nivelul cuantumului stabilit pentru 

pensia socială minimă garantată, indiferent de venituri. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de către Senat, în calitate de 

primă Cameră sesizată, în şedinţa din 2 noiembrie 2009. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, 

conchide domnia sa. 

Dna.Anca Ilie, consilier în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale, informează că nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative, dată fiind situaţia economică actuală cu care se confruntă 

România. Domnia sa arată că prin această modificare este nevoie de 

alocarea unei sume de 280 milioane euro anual. De asemenea, informează 

domnia sa, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are ca 

prioritate atât modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cât şi întreaga legislaţie 

care vizează această categorie de persoane. 
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Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici intervine şi îşi exprimă 

dezamăgirea faţă de ceea ce statul român poate oferi acestor persoane. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 9 voturi pentru şi 4 abţineri, întocmirea unui raport comun de 

înlocuire asupra propunerii legislative, cu un amendament care vizează 

actualizarea datei de intrare în vigoare a legii la 1 ianuarie 2012.  

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru 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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