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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat,  

dna.Daniela Juravlea, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

persoanelor cu handicap ( Plx 62/2014) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru  

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

sănătăţii ( Plx 81/2014) . 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

funcţionarea şi desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi tehnologice a 



I.N.C.D.M.I Cantacuzino ( Plx 176/2014) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 201/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

La primul punct 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 

handicap ( Plx 62/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006, republicată, urmărindu-se îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor concretizate în introducerea obligativităţii evaluării şi 

reevaluării la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile, precum 

şi actualizarea periodică a ordinului emis de autorităţile administraţiei 

publice centrale prin care se stabilesc criteriile medico-psihosociale 

pentru încadrarea în grad şi tip de handicap. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi , Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului au avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative . 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărâsc, 

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 şi 

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

81/2014) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit. c) a 

alin. (1) al art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, în vederea includerii bolnavilor cu patologie psihiatrică în 

categoria persoanelor care beneficiază de asigurări sociale de sănătate 

fără plata contribuţiilor. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 

februarie 2014. 

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 hotărâsc, 

cu majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind funcţionarea şi 

desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi tehnologice a I.N.C.D.M.I 

Cantacuzino ( Plx 176/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare funcţionarea şi 

desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi tehnologice a Institutului Naţional de 
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Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 

„Cantacuzino”. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 1 aprilie 

2014. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

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

cu unanimitate de voturi  , întocmirea unui raport preliminar de 

respingere a propunerii legislative ce va fi înaintat Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

201/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi  

completarea art.213 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii care urmează cursurile primei facultăţi şi care nu 

realizează venituri din muncă să beneficieze, indiferent de  vârstă,  de 

asigurare, fără plata  contribuţiei, pe  parcursul desfăşurării  studiilor 

universitare de  licenţă şi de  master.  

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 aprilie 

2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi  Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  au avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi  , întocmirea unui raport preliminar de respingere 

a propunerii legislative ce va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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