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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 2-4 martie 2010 

  
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 02.03.2010 între orele 14,00 - 18,00, în ziua 

de 03.03.2010 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 04.03.2010 

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

1. Audierea reprezentanţilor Reţelei Europene pentru 

Prevenirea Fumatului şi Reţelei pentru Prevenirea Fumatului din 

România. 

2. Audierea domnului Jacov Du Plesis, reprezentant al 

Theranova România. 

3. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 680/2009). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de dna.dep.Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

audierea reprezentanţilor Reţelei Europene pentru Prevenirea 

Fumatului şi Reţelei pentru Prevenirea Fumatului din România. 

Audierile şi discuţiile care au avut loc s-au concentrat 

pe principalele puncte de reper reprezentate de prevederile 

Convenţiei Cadru pentru Controlul Tutunului, ratificată de 

România prin Legea nr.332/2005, prevederile Legii nr.349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, Recomandarea Consiliului Europei din 30 

noiembrie 2009 privind mediile fără fum de tutun (2009/C 

296/02) şi Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 

2009 privind mediile fără fum de tutun. 

În urma audierilor s-au desprins următoarele principale 

aspecte: 

- tutunul reprezintă cauza cea mai importantă a 

deceselor evitabile, cauzând anual în UE peste o jumătate de 

milion de decese; 

- expunerea la factorul de risc „fum de tutun secundar” 

reprezintă o sursă importantă de mortalitate, morbiditate şi 

handicap în U.E.; 

- orice persoană, în special copiii,  au dreptul de a fi 

protejaţi la expunerea poluării cu fum de tutun; 
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- sunt necesare campanii de informare şi de educare 

privind stilul de viaţă sănătos, concepute pentru toate categoriile 

de vârstă şi toate grupurile sociale, pentru a le permite oamenilor 

să îşi asume responsabilitatea pentru alegerile lor în cunoştinţă 

de cauză, atât pentru ei înşişi cât şi pentru copiii lor; 

- expunerea îndelungată la fumatul pasiv a fost stabilită 

ca fiind cauza aceloraşi boli ca şi cele cauzate de fumatul activ, 

inclusiv cancer pulmonar, boli cardiovasculare şi boli pediatrice; 

- cele mai vulnerabile grupuri la expunerea la fum de 

tutun din mediul ambiant sunt copiii, tinerii, şomerii, categoriile 

defavorizate, lucrătorii din industria hotelieră şi restaurante. 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au stabilit 

că este necesar să se rămână într-un dialog deschis pe această 

problemă cu reprezentanţii Reţelei Europene pentru Prevenirea 

Fumatului şi Reţelei pentru Prevenirea Fumatului din România. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la audierea domnului Jacov Du Plesis, 

reprezentant al Theranova România. 

În urma audierilor şi a discuţiilor care au urmat, s-au 

desprins următoarele aspecte: 

 - Organizaţia Crucea Roşie Internaţională estimează că 

0,5% din populaţia unei ţări în curs de dezvoltare suferă de 

amputaţii; 
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- în ţările dezvoltate, aproximativ 15 % din cazurile de 

diabet creează complicaţii care duc la amputaţie; 

- proteza reprezintă mijlocul şi calea spre independenţă 

a unui pacient care a suferit o amputaţie şi îi asigură o 

reintegrare socio-profesională mai rapidă; 

- protezele de care beneficiază pacienţii sunt 

subvenţionate de către stat prin bugetul Fondului Naţional Unic 

de Asigurări de Sănătate; în situaţia în care veniturile la bugetul 

fondului au scăzut dramatic, s-au diminuat corespunzător şi 

fondurile alocate pentru dispozitive şi echipamente medicale, 

formându-se liste de aşteptare de până la 18 luni; 

- în actuala conjunctură este necesar să se identifice noi 

surse de finanţare pentru soluţionarea, în cel mai scurt timp, a 

tuturor solicitărilor de protezare a persoanelor cu dizabilităţi.  

Comisia a apreciat interesul domnului Jacov Du Plesis 

acordat acestei categorii de persoane defavorizate din România. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

continuarea dezbaterilor generale asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 680/2009). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

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

domeniul sănătăţii, în sensul autorizării caselor de asigurări de 
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sănătate şi Casa Naţională de asigurări de sănătate să încheie în 

anul 2009 angajamentele legale suplimentare pentru servicii 

medicale şi medicamentele, cu termen de plată în anul 2010, în 

limita sumei de 2800 milioane lei. 

Având în vedere că sistemul „clawback” propus prin 

ordonanţa de urgenţă a creat numeroase controverse s-a 

considerat că  este necesară invitarea reprezentanţilor 

Ministerului Sănătăţii, ai Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu unanimitate de voturi amânarea discuţiilor 

asupra prezentei ordonanţe de urgenţă pentru viitoarea şedinţă a 

comisiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 
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al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

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

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

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) şi  dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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