
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                           Nr.4c-8 / 160  / 26   iunie  2014 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada   24 – 26  iunie 2014  

 

 

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

de 24.06.2014 între orele 14,00 – 18,00, în ziua de 25.06.2014 între orele 

10,00 – 16,00  şi în ziua de 27.06.2014 între orele 9,30 – 12,00, având 

următoarea ordine zi: 

1. Dezbateri generale asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 188/2014). 

2. Dezbateri generale asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 202/2014). 

3. Reexaminare asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 29/2014) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea TITLULUI XV-"Răspunderea civilă a 

personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, 

sanitare şi farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 146/2014). 



5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 662/2013). 

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii au fost introduse două noi 

puncte pe ordinea de zi : 

- dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru 

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

sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii  

( PLx 342/2014); 

- dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România     

( PLx 344/2014). 

 

La primele două puncte ale ordinii de zi , membrii Comisiei au 

procedat la dezbateri generale asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician ( Plx 188/2014) şi 

asupra propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de dietetician ( Plx 202/2014). 

Propunerile legislative au ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului juridic privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi 

înfiinţarea Colegiului Dieteticienilor din România. 

 

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

reexaminarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

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

cu handicap (Plx 29/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 
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În şedinţa din 11 iunie 2014 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a propunerii legislative în vederea solicitării unei 

noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul includerii în rândul persoanelor cu 

handicap care beneficiază de alocaţie de stat în cuantumul prevăzut de 

lege, majorat cu 100%, precum şi de alocaţie lunară de hrană, a copiilor 

diagnosticaţi cu fenilcetonurie, celiakie şi hepatită cronică.

În urma reexaminării, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie  

au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, respectiv 

de respingere a iniţiativei legislative , exprimată în raportul depus cu 

nr.4c-8/43/13 martie 2014 şi întocmirea unui raport suplimentar 

preliminar ce va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.  

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea TITLULUI XV-"Răspunderea civilă a personalului medical 

şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" 

al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 146/2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, vizând răspunderea civilă în 

domeniul medical, precum şi înfiinţarea Fondului Naţional de 

Despăgubire pentru Daune Medicale Accidentale, administrat de 

Ministerul Sănătăţii, alimentat din sumele virate de societăţile de 

asigurări care furnizează asigurări de malpraxis medical. 
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 

martie 2014. 

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 cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.256 

alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

662/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.256 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, în scopul creării cadrului legal pentru asigurarea unui fond 

naţional unic de sănătate de minim 6 % din PIB. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat în şedinţa din 17 

decembrie 2013. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

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

cu majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea şi 

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

pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii ( PLx 

342/2014). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea 

implementării corespunzătoare a acquis-ului comunitar şi a 
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angajamentelor ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii 

Europene, cu privire la transparenţa măsurilor care reglementează 

includerea medicamentelor în domeniul de aplicare al sistemelor 

naţionale de asigurări de sănătate, în concordanţă cu prevederile 

Directivei nr.89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind 

transparenţa măsurilor care reglementează stabilirea preţurilor 

medicamentelor de uz uman şi includerea acestora în domeniul de 

aplicare al sistemelor naţionale de asigurări de sănătate; totodată, se 

reglementează ca modalitatea de utilizare şi completare a dosarului 

electronic de sănătate al pacientului să fie stabilită prin norme 

metodologice, aprobate prin hotărâre de Guvern. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 iunie 

2014. 

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

cu unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele ce vor face obiectul raportului preliminar ce va fi înaintat 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind instituirea zilei de 

28 iulie - Ziua Naţională a Ambulanţei din România ( PLx 344/2014). 

Prin această iniţiativă legislativă se propune instituirea zilei de 28 

iulie ca Ziua Naţională a Ambulanţei din România. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 iunie 

2014. 

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

cu unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de lege în forma adoptată 

de Senat. 
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La lucrările comisiei au participat 18 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 ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu    , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian 

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

Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR )  , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup 

Parlamentar al PC) , fiind absent   dl.dep.Nicolae Bănicioiu  . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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