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S I N T E Z A 
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

16.12.2013 între orele 16, 00 – 18,00, în ziua de 17.12.2013 între orele 16,00 

– 18,00 , în ziua de 18.12.2013 între orele 10,00 – 16,00  şi în ziua de 

19.12.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind butonul 

de panică ( PLx 477/2013)  - sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

persoanelor cu handicap  ( Plx 439/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială . 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor 



măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate ( Plx 501/2013) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială . 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ziua liberă 

pentru îngrijirea sănătăţii copilului ( PLx 576/2013). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind butonul de panică     

( PLx 477/2013)  - sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

obligaţiei instalării şi folosirii, în instituţiile şi unităţile de învăţământ şi 

sanitare, de stat şi private, a unui dispozitiv destinat alertării imediate a 

autorităţilor în cazul incidentelor care pot pune în pericol siguranţa 

persoanelor.  

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat negativ , iar 

Comisia de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a înaintat un raport preliminar 

de respingere a propunerii legislative. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

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

unanimitate  de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
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handicap  ( Plx 433/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială . 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

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

handicap, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

majorării numărului biletelor de tratament balnear gratuit pentru persoanele 

cu handicap, formarea unui sistem de examinare în şcoli şi în universităţi 

adaptat la particularităţile persoanelor cu dizabilităţi, promovarea 

conceptului de educaţie permanentă pentru persoanele cu handicap, precum 

şi acordarea contravalorii biletelor de călătorie indiferent de mijlocul de 

transport, dacă din motive obiective acestea nu au fost solicitate sau nu au 

putut fi utilizate. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29 

octombrie 2013. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a înaintat 

un aviz favorabil. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic , Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci,  precum şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Ministerul Muncii, Familiei , Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice nu susţine iniţiativa legislativă. 

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

majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 
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La punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate ( Plx 501/2013) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială . 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea numărului de 

posturi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări 

de sănătate, în vederea încadrării în cheltuielile de personal din sistemul de 

asigurări sociale de sănătate cât şi pentru fundamentarea cheltuielilor de 

personal în bugetul anului 2014. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 noiembrie 

2013. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege. 

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

unanimitate de voturi  , adoptarea proiectului de lege în forma Senatului . 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ziua liberă pentru 

îngrijirea sănătății copilului ( PLx 576/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea unei 

zile lucrătoare libere pe an părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului 

în vederea verificării stării de sănătate a acestuia. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 

decembrie 2013. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât , cu  majoritate de voturi, avizarea  favorabilă  a 

proiectului de lege. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 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 şi  dna dep. 

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

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

dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Călin Potor ( 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 

absent dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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