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Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr.4c-8/183/23 septembrie  2013 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 18 şi 19 septembrie  2013  
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 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 comisiei au participat, în calitate de invitaţi: 

- Dl.dr.Cristian Buşoi – preşedintele Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate; 

- Dl.Ciprian Bogdan – vicepreşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate; 

- Dl.Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat Ministerul Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 

 



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

şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului  ( PLx 

723/2011). 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 

653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale ( 

PLx 48/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul sănătății ( PLx 89/2013). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra  proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului    

(PLx 723/2011). 

 
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare amendarea unor prevederi ale 

Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 , în sensul completării dispoziţiilor 

referitoare la drepturile pacientului în ceea ce priveşte informarea, refuzul 

actelor medicale, necesitatea obţinerii consimţământului părintelui sau 
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tutorelui legal al minorilor în cazul participării lor în învăţământul medical 

clinic şi la cercetare ştiinţifică. 

Totodată, intervenţia legislativă vizează introducerea în textul Legii 

nr.46/2003 a conceptului de „consilier medical”, care, potrivit Expunerii de 

motive, reprezintă liantul dintre pacienţi şi furnizorii de servicii medicale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit proiectul 

de lege.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, precum şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, au avizat negativ proiectul de lege, 

conchide domnia sa. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi menţionează că, o mare 

parte din articolele acestei iniţiative se regăsesc în cuprinsul Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Totodată, domnia sa 

precizează că prin această propunere se doreşte înfiinţarea funcţiei de 

consilier medical, ceea ce este imposibil de realizat. În acest sens, domnia sa 

se pronunţă pentru respingerea propunerii legislative. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.Petre Movilă. În 

opinia domniei sale, instituţia care ar putea înfiinţa un birou de relaţii cu 

publicul în vederea consilierii medicale, este Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate. Casele judeţene de sănătate ar putea desemna o persoană pentru 

această consiliere. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici solicită cuvântul şi precizează că nu 

este posibil ca această problemă să fie preluată de către CNAS, ţinând cont 

de faptul că fiecare specializare are particularităţile ei. 
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Dl.dep.Constantin Rădulescu solicită cuvântul şi este de acord că 

această propunere nu poate fi luată în calcul de către CNAS. Domnia sa se 

pronunţă pentru respingerea acestei iniţiative, însă, consideră necesar ca pe 

viitor să se găsească o soluţie la această problemă, întrucât este mare nevoie 

de consiliere înainte şi după o intervenţie medicală. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi consideră că 

această iniţiativă legislativă este una idealistă, dar expresia de consilier 

medical nu îşi are locul aici, acesta nefiind trecută nici în nomenclatorul de 

meserii. Se poate promova o iniţiativă prin care conceptul de consilier 

medical să fie înfiinţat. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită cuvântul şi subliniază că există 

inadvertenţe din punct de vedere juridic. Domnia sa consideră necesar ca 

această tematică să fie cuprinsă în modificările aduse la legea sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi doreşte să fie 

informat de către preşedintele CANAS, asupra modului în care se cheltuiesc 

banii de către aceasta. 

Referindu-se la propunerea legislativă, domnia sa consideră că aceasta 

trebuie să facă obiectul unui alt act normativ, iar primăriile să înfiinţeze  

servicii de consiliere psihologică. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie hotărăsc, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului 

de lege, şi întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei 
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contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 

653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea contribuţiei 

trimestriale la care sunt obligaţi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele 

incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele 

cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază 

de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul 

spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale 

acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Senatul, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 noiembrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a înaintat un raport preliminar 

de adoptare a proiectului de lege în forma emisă de Guvern, conchide 

domnia sa. 

Dl.Cristian Buşoi, preşedintele CNAS, solicită cuvântul şi precizează 

că, în România, este bine să existe un mecanism de clawback. Domnia sa 

informează că au fost înaintate o serie de amendamente către Ministerul 

Sănătăţii. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară, în 

vederea analizării amendamentelor depuse. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale ( 

PLx 48/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, constând în introducerea 

unui nou articol, precum şi modificarea şi completarea art.28 din Legea 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Senatul, a adoptat tacit proiectul de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, propune respingerea 

OuG110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil proiectul de 

lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a întocmit un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege, în forma emisă de Guvern. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice a formulat un amendament care vizează modificarea alin.(1) al 

Art.II din Legea nr.250/2013, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 şi pentru modificarea Legii nr.116/2002. 

Supus la vot, amendamentul este adoptat, cu majoritate de voturi        

(1 abţinere). 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi (1 abţinere), întocmirea unui raport preliminar, care va fi 

înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din domeniul sănătății ( PLx 89/2013). 

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificarea art.16 

din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei 

SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave 

de SIDA, modificarea art.5 din Legea nr.263/2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea armonizării legislaţiei 

naţionale cu prevederile Directivei 2011/62/UE a Parlamentului European şi 

a consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2011/83/CE de 

instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în 

ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanţul 

legal de aprovizionare, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin 

României în calitatea sa de stat membru al Uniuni europene. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 martie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi Comisia 

pentru industrii şi servicii au avizat favorabil proiectul de lege. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul 

de lege, cu un amendament, care vizează modificarea alin.(11) al articolului 

93. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamente, conchide domnia sa. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor, până la viitoarea şedinţă a 

comisiei, în vederea analizării amendamentelor formulate. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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