
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                           Nr.4c-8 /116 /  7  aprilie  2015 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 31  martie  şi  2 aprilie 2015 

 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei au participat, în calitate de invitaţi:   

- dna. Mihaela Ungureanu - preşedinte Autoritatea Naţională 

pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

- dna. Corina Teodor – consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1.Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

art. 26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( PLx 42/2015) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

2.Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea articolului 58, alineatele (4) şi (10) din Legea 
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nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Plx 45/2015) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă . 

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

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 

drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 181/2015) - sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă. 

4.Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

drepturile copiilor cu dizabilităţi ( Plx 600/2014) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă. 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea 

personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de 

asistenţă socială în anul 2015 (PLx 21/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă. 

6.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal ( PLx 283/2015). 

7.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru stimularea 

natalităţii ( Plx 295/2015). 

8. Audieri privind normele de aplicare ale Contractului Cadru pe 

anul 2015. 

 

La  primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 26 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( PLx 42/2015) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.26 din 

Legea nr.448/2006, în sensul instituirii posibilităţii ca persoanele cu 
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handicap grav sau accentuat să beneficieze de scutirea de la plata taxei 

asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, fără ca 

acestea să fie adaptate handicapului, scutirea aplicându-se numai pentru 

unul dintre aceste mijloace de transport. De aceeaşi  scutire ar beneficia şi 

persoana care are în îngrijire persoana cu handicap; totodată persoanele 

cu handicap, deţinătoare de autoturisme, precum şi persoanele care le au 

în îngrijire vor beneficia de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de 

drumuri naţionale.  Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în 

şedinţa din 5 februarie 2015. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

avizat negativ, iar  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a proiectului de Lege. 

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

cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege. 

 

La  punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea articolului 58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 

45/2015) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 58 

din Legea nr.448/2006, vizând majorarea prestaţiilor sociale acordate 

lunar persoanelor cu handicap grav, în sensul dublării cuantumurilor 

indemnizaţiei lunare pentru adultul cu handicap grav şi accentuat şi ale 

bugetului personal complementar pentru adultul cu handicap grav, 

accentuat şi mediu. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa 

din 5 februarie 2015. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 
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negativ, iar  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale au avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

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

cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia drepturilor persoanelor 

cu handicap (PL-x 181/2015) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.448/2006, cu un articol nou, art.781, în vederea înfiinţării Fondului 

naţional pentru reabilitarea persoanelor cu handicap, având ca obiectiv 

principal colectarea şi gestionarea sumelor provenite din taxele achitate 

de angajator. Iniţiativa legislativă a fost adoptată tacit de Senat în şedinţa 

din 3 martie 2015.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

negativ, iar  Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  a 

avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a proiectului de Lege. 

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

cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege. 

 

La  punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind drepturile copiilor 
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cu dizabilităţi ( Plx 600/2014) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui nou 

cadru legislativ privind drepturile şi libertăţile copiilor cu dizabilităţi şi 

ale reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi obligaţiile autorităţilor, 

furnizorilor de servicii şi ale persoanelor fizice sau juridice responsabile 

în domeniu. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 

februarie 2015.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au avizat negativ, iar  Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine promovarea prezentei propunerii 

legislative. 

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

cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

La  punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea 

personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de 

asistenţă socială în anul 2015 (PLx 21/2015) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prin prezentul proiect de Lege se prevede ca începând cu 1 ianuarie 2015 

să fie majorat cu 100 lei cuantumul brut al salariului de bază prevăzut 

pentru luna decembrie 2014 pentru personalul din cadrul sistemului 
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public sanitar, inclusiv din unităţi medico-sociale şi personalul sistemului 

public de asistenţă socială. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 

februarie 2015. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , precum şi  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  au avizat favorabil proiectul de 

lege. 

Comisia pentru muncă a înaintat un raport preliminar de adoptare 

în forma prezentată de Senat, cu un amendament respins. 

Ministerul Sănătăţii susţine promovarea proiectului de Lege în 

forma adoptată de Senat. 

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

cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă 

ulterioară. 

 

La  punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal ( PLx 283/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în sensul 

îmbunătăţirii reglementărilor actuale şi instituţii unui tratament fiscal 

nediscriminatoriu acordat persoanelor fizice cu handicap grav sau 

accentuat, care realizează venituri din activităţi independente, precum şi 

venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. 

 Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 

martie 2015. 

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

cu majoritate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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La  punctul şapte al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru stimularea natalităţii   

( Plx 295/2015). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stimularea natalităţii 

prin reducerea impozitului pe salariu cu 25 % pentru fiecare copil crescut 

în familie până la vârsta majoratului. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 

martie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă întrucât 

în forma actuală, norma propusă este în contradicţie cu dispoziţiile 

Codului fiscal şi, mai mult, introduce şi condiţia „lipsei condamnărilor 

penale”, condiţie care nu are nicio legătură cu facilităţile fiscale aplicabile 

asupra cuantumului impozitului pe venit. 

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

cu unanimitate de voturi,  avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La  punctul opt al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

audieri privind normele de aplicare ale Contractului Cadru pe anul 2015. 

La audieri au participat din partea Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate (CNAS), dl. preşedinte Vasile Ciurchea, iar din partea 

Ministerului Sănătăţii, dl. director Sorin Luca şi dl. Costin Iliuţă – şef 

serviciu în cadrul Direcţiei generale asistenţă medicală şi politici publice. 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele comisiei, informează că 

prezenta audiere are ca temă normele de aplicare ale noului Contract 

Cadru ca urmare a numeroaselor semnale negative primite din partea 

societăţii civile cu privire la îngrădirea liberului acces la investigaţii a 

pacienţilor. 

Domnul preşedinte Vasile Ciurchea solicită cuvântul  şi precizează 

că referitor la această  prevedere a Contractului Cadru, legată de uzura 
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morală şi fizică a aparatelor de laborator şi imagistică, în principiu 

aceasta este 9 ani pentru aparatura nouă şi de 7 ani pentru  aparatura 

folosită, urmând ca, în fiecare an, să se acorde punctaje în funcţie de 

vechime lor. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 
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