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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 15 – 17 octombrie  2013  

 

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

15.10.2013 între orele 14,30-18,00, în ziua de 16.10.2013 între orele 10,00 – 

16,00  şi în ziua de 17.10.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, 

aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României 

nr.730 din 17 oct.2011( Plx 299/2013) - sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 294/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 347/2013). 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, aprobată 

prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 

din 17 oct.2011( Plx 299/2013) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de  Ministerul Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea 

nr.174/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul creării 

cadrului legal ca medicii de medicină generală, precum şi medicii de  

medicină dentară să efectueze, în termen de 30 de zile de la începutul 

fiecărui an şcolar, un control medical al tuturor elevilor din unitatea şcolară 

arondată respectivului cabinet medical. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

septembrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil iar 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru învăţământ au 

avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a înaintat un raport preliminar de respingere a iniţiativei 

legislative. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

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

majoritate de voturi ( 2 abţineri ) , respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

294/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea şi 

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

modificările ulterioare, în sensul ca femeile însărcinate şi lăuzele să 

beneficieze în mod gratuit de  investigaţiile necesare urmăririi sarcinii, 

precum şi de consultaţii, analize şi de tratament. 

Inţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

septembrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

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

unanimitate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 347/2013). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor 

prevederi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în sensul că 

drepturile ce se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2014 să fie acordate 

opţional persoanelor care în ultimii trei ani anteriori datei naşterii copilului 

au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit 

prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 octombrie 

2013. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

La lucrările comisiei în zilele de 15 şi 16.10.2013 au participat 14 

deputaţi după cum urmează :  dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dna 

dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru 

Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

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

Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)  , 

dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ), fiind absenţi dna.dep. 

Rodica Nassar  ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Călin Potor ( Grup 

Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al 

PC) , iar în ziua de 17.10.2013 au participar 15 deputaţi după cum urmează: 

dna.dep. Rodica Nassar  , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dna 

dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru 

Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

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

Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)  , 

dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ), fiind absenţi 

dl.dep.Călin Potor ( Grup Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Vicenţiu Mircea 

Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) . 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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