
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                               Nr.4c-8 / 13 / 6   februarie 2014 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 4 – 6 februarie  2014  

 

 

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

4.02.2014 între orele 14, 00 – 18,00, în ziua de 5.02.2014 între orele 10,00 – 

16,00 şi în ziua de 6.02.2014 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative pentru 

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

478/2013). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 

domeniul sănătăţii  (Pl-x 558/2013), sesizare în comun cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art. 182 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  (Pl-x 559/2013). 



4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor ( Plx 516/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 

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

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 587/2013). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal  ( Plx 624/2013). 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind ajutorul 

financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi temporar în străinătate ( Plx 630/2013). 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia 

drepturilor persoanelor vârstnice ( Plx 648/2013). 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra 

aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 

octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 ( PLx 

671/2013). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (Plx 478/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect  de reglementare modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, în scopul creării cadrului legal pentru 

soluţionarea promptă a cazurilor de malpraxis, pacientul fiind despăgubit în 

maxim 60 de zile de la data depunerii plângerii. 
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

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

majoritate 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  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii  (Pl-x 558/2013), sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii, cu completările ulterioare, în vederea stabilirii modalităţii de plată 

a contribuţiei trimestriale pentru medicamentele distribuite în unităţile 

sanitare publice şi suportate din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate 

şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, raportată la preţul de producător al 

medicamentelor, pentru o perioadă de 5 ani. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

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

majoritate de voturi  ,  întocmirea unui raport preliminar de respingere a 

propunerii legislative ce va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art. 182 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  (Pl-x 559/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi  completările ulterioare, în vederea creării cadrului juridic 

pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare, pe  categorii de 

personal şi  pe  tipul de activităţi medicale, în funcţie de normative de 

personal prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1778/2006, cu  

modificările şi  completările ulterioare. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 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 patru al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 
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nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor ( Plx 

516/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare amendarea unor 

prevederi din Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

desfiinţarea creşelor cu program săptămânal. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât , cu  unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă  

a propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei 

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

lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 587/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.8 

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

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul acordării unei sume de bani lunară unuia dintre bunicii 

care îngrijeşte copilul , în situaţia în care părintele se întoarce la locul de 

muncă înainte ca acesta să împlinească vârsta de 2 ani sau de 3 ani în cazul 

copilului cu handicap. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

Consiliul Economic şi Social a avizat negativ propunerea legislativă. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru 

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

propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal  ( Plx 624/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modifcările şi 

completările ulterioare, în sensul creării cadrului legal pentru scăderea TVA 

la 5 % la medicamente. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât , cu  unanimitate de voturi, avizarea  negativă  a 

propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind ajutorul financiar 

acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi 

temporar în străinătate ( Plx 630/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal cu privire la acordarea unui ajutor financiar persoanelor care au în 

îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar la muncă, în străinătate. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

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

sănătate şi familie au hotărât , cu  unanimitate de voturi, avizarea  negativă  a 

propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia drepturilor 

persoanelor vârstnice ( Plx 648/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal referitor la protecţia drepturilor persoanelor vârstnice. 

Astfel, printre măsurile propuse, amintim instituirea prestaţiei de 

dependenţă al cărei beneficiar este persoana vârstnică, evaluată şi încadrată 

într-un grad de dependenţă de către o comisie specializată, precum şi 

creditarea serviciilor de îngrijire pentru asigurarea cheltuielilor de întreţinere 

acordate acestor persoane, la domiciliu, în centre de zi şi rezidenţiale. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât , cu  unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă  

a propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale 

răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care 

România a aderat prin Legea nr.100/1992 ( PLx 671/2013). 

Proictul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii 
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internaţionale de copii, urmărindu-se uniformizarea practicii în soluţionarea 

cererilor formulate în temeiul convenţiei, asigurarea soluţionării cu celeritate 

a acestora, precum şi stabilirea clară a atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor 

competente române cu rol în aplicarea convenţiei. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 

decembrie 2013. 

În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât , cu  unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă  

a proiectului de lege. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 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 )  şi 

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

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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