
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie         Nr. 28/ 180 / 15 septembrie 2011 
 
 
 
 

S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din zilele de 14  şi 15 septembrie 2011   

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 14.09.2011 între orele 14,00-19,00 şi în ziua de 

15.09.2011 între orele 9,00 – 12,30, având următoarea ordine zi:                            

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 123/2011 ). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 679/2010) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
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persoanelor cu handicap ( Pl x 561/2009) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl x 655/2009) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată ( PL x 

26/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl x 477/2011) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

7. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl x 194/2010) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

8. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 422/2010) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

9. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
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promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Pl x 569/2010) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 572/2010) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

modificarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 

221/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

12. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl x 227/2011) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 

222/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

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

modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 
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267/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 123/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

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

intervenţiile legislative vizând redefinirea noţiunii de coplată, 

stabilirea categoriilor de asiguraţi care sunt scutite de coplată 

precum şi stabilirea cadrului legal pentru aprobarea, prin contractul 

cadru şi normele de aplicare ale acestuia, a Listei serviciilor 

medicale pentru care se încasează coplata şi nivelul coplăţii pe 

asigurat şi pe an calendaristic. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 7 martie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.52539 din 

12.09.2011, susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege, iar 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a acordat aviz negativ. 

În cursul dezbaterilor din cadrul Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, a fost formulat un amendament, care este redat în 

anexa la prezentul aviz, la solicitarea autorului. 
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, cu 8 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, respingerea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

 

 

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

familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea 

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

drepturilor persoanelor cu handicap ( PL x 679/2010).  

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul reglementării procesului de 

reevaluare a persoanelor cu handicap şi extinderii sferei de 

competenţă a comisiei superioare, mai ales pe acest segment, ca 

urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în 

urma acţiunilor de control efectuate în baza ordinelor ministrului 

muncii, familiei şi protecţiei sociale, a introducerii acţiunii de 

suspendare a dreptului la asistenţă socială sub forma de prestaţii 

sociale în bani, până la încheierea procesului de reevaluare, a 

anulării încadrării în grad de handicap pentru persoanele adulte cu 

handicap, dacă în urma reevaluării nu se menţine încadrarea în 
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gradul de handicap şi a introducerii de sancţiuni în cazurile în care 

certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap au fost acordate 

nejustificat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege, în forma iniţială, în condiţiile articolului 115 

alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au stabilit, 

cu 14 voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi 1 abţinere, respingerea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( PL x 679/2010), după care lucrările au 

fost suspendate din lipsă de cvorum. 

Dezbaterile asupra punctelor 3-14 din ordinea de zi au fost 

amânate pentru o şedinţă ulterioară. 

 

La lucrările comisiei au participat 14 deputaţi după cum 

urmează:  dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep. Ibram 

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Stelian 

Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Gabriel-Dan 
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Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),  dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. dep.Diana Adriana Tuşa 

(Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre Elena Cristina  ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al 

PNL), dl.dep. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD ) fiind 

înlocuit de dna.dep.Aurelia Vasile ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

fiind absenţi dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi 

dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup Parlamentar al PD-L) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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