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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 26  şi 28  mai  2015 

 

 

În zilele de 26 şi 28 mai 2015 Comisia pentru sănătate şi familie  

şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate ( PLx 384/2010) . 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

persoanelor cu handicap ( Plx 62/2014). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

persoanelor cu handicap ( Plx 260/2014) . 

4. 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) . 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 302/2015) . 
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6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 

republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Plx 358/2015) . 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă ( PLx 

396/2015). 

8. 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) . 

9. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi ( Plx 363/2015). 

 

Începând cu ora 11.00, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a 

desfăşurat lucrările în şedinţă comună împreună cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială . 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiilor au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx 

384/2010) . 

În şedinţa din 12 februarie 2013 , Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat negativ 

proiectul de lege. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise . Toate amendamentele se regăsesc în raportul comun întocmit de 

cele două comisii. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiilor 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). 

În şedinţa din  22 aprilie 2015 , Plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea propunerii legislative în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport . 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 11 

februarie 2014. 

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

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci , Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului au avizat negativ propunerea legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

majoritate de voturi , respingerea propunerii legislative . Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

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

handicap ( Plx 260/2014) . 
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În şedinţa din 13 mai 2015, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea propunerii legislative în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport . 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 28 

aprilie 2014. 

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

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ propunerea 

legislativă.  

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiilor au 

hotărât,  cu unanimitate  de voturi  , amânarea dezbaterilor până la o 

şedinţă ulterioară. 

 

La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiilor au procedat 

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) . 

În şedinţa din 13 mai 2015, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi depunerii 

unui nou raport .  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 februarie 

2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au avizat negativ, iar Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil iniţiativa legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative . Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiilor au procedat 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 302/2015) . 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 

martie 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au avizat 

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

avizat favorabil iniţiativa legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative în forma 

prezentată de iniţator. 

 

La punctul şase al ordinii de zi , membrii Comisiilor au procedat 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 

358/2015) . 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 

aprilie 2015. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ, iar Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

iniţiativa legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative în forma 

prezentată de iniţator. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi , membrii Comisiilor au procedat 

la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind 

protecţia maternităţii la locurile de muncă ( PLx 396/2015). 
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Proiectul de lege  a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 mai 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil iniţiativa 

legislativă.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 

majoritate de voturi ( 1 abţinere ), adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Dezbaterile au continuat în plenul Comisiei pentru sănătate şi 

familie. 

La punctul opt al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat 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. 

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. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente 

admise , urmând ca raportul final să fie întocmit după finalizarea 

dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi , membrii Comisiilor au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind înfiinţarea 

mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
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dizabilităţi ( Plx 363/2015) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  a avizat 

negativ, iar Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil iniţiativa 

legislativă. 

Comisia pentru muncă a înaintat un raport preliminar de respingere 

a propunerii legislative. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative. Motivele 

respingerii se regăsesc în raportul comun al comisiilor. 

 
 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Rodica Nassar, dna.dep. Lucreţia 

Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, , dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna 

dep. Camelia Khraibani, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dl.dep.Iulian 

Dumitru Popescu , dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică, dl.dep.Grigore 

Crăciunescu, dl.dep.Cristian Horia , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu , dl.dep.Petru Movilă   , dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep. Bonis Istvan   , 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie   , fiind absent    dl.dep.Nicolae Bănicioiu. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

DR.FLORIN BUICU 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
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