
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                        Nr. 28/ 142 / 13 mai 2010 
 
 
 

SINTEZA 
a lucrărilor comisiei din  perioada 11 – 13 mai  2010  

 
  

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 11.05.2010 între orele 10,00 - 18,00, în ziua de 

12.05.2010 între orele 14,00 – 18,00 şi în ziua de 13.05.2010 între 

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

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, retrimis la comisie pentru raport 

suplimentar  ( PL x 482/2009). 

2. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative 

privind unele măsuri medico-sociale ( Pl x 147/2010), sesizare în 

comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului  nr.11/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 

potabile  ( PLx 186/2010). 
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4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

„Legea înfiinţării unităţilor medicale ambulatorii mobile” (Plx 

423/2009). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, retrimis la comisie pentru 

raport suplimentar ( PL x 482/2009).  

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 

sensul introducerii în mod obligatoriu în contractul de asigurare 

încheiat între asigurat, direct sau prin intermediul angajatorului şi 

casele de asigurări de sănătate, a pachetului de servicii de bază la 

care are dreptul persoana asigurată, a listei serviciilor medicale, a 

listei serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a 

medicamentelor , dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru 

asiguraţi aferente pachetului de servicii de bază. 

Discuţiile care au avut loc în Plenul Camerei Deputaţilor 

s-au axat pe textul de la nr.crt.4 din raport, teza aII-a, lit.b) a 

art.218 prin care, la alegerea medicului de familie, între acesta şi 

persoana asigurată se încheie un contract care conţine pachetul de 
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servicii medicale gratuite sau cu plată, de care beneficiază 

asiguratul. 

Motivul retrimiterii raportului la comisie îl constituie 

faptul că există deja prevăzut , prin lege, un contract între asigurat 

şi asigurator şi un al doilea contract semnat între medicul de 

familie şi asigurat reprezintă o suprapunere şi, în acelaşi timp, o 

supraîncărcare inutilă a medicilor. 

Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi 

familie, a hotărât amânarea discuţiilor asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbateri, în fond,  asupra propunerii 

legislative privind unele măsuri medico-sociale( Pl x 147/2010), 

sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, respinsă de către 

Senat în şedinţa din 29 martie 2010. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  

transformarea clădirilor neutilizate ale administraţiilor publice 

locale în centre de asistenţă medico-sociale, în care se va acorda 

sprijin, asistenţă medicală şi psihologică persoanelor defavorizate. 

Modul de selecţie a persoanelor care vor beneficia de prevederile 

legii, funcţionarea şi organizarea centrelor medico-sociale se 

prevede a se stabili prin norme, aprobate prin hotărâre de Guvern. 



 4

Finanţarea acestor centre se propune a se realiza din bugetul de stat 

alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor şi bugetele locale.  

În raportul preliminar înaintat, Comisia pentru 

administraţie propune  respingerea propunerii legislative .  

 Guvernul nu susţine adoptarea prezentei propuneri 

legislative. 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci au avizat negativ prezenta iniţiativă 

legislativă. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea 

legislativă sub condiţionarea punctului de vedere al Ministerului 

Sănătăţii. 

 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 8 voturi 

pentru, 1 împotrivă şi 4 abţineri, adoptarea propunerii legislative în 

forma prezentată de iniţiatori. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului  nr.11/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei 

potabile ( PLx 186/2010), adoptată de către Senat în şedinţa din 13 

aprilie 2010, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea ordonanţei pentru modificarea şi 

completarea legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea transpunerii în 

legislaţia internă a prevederilor art.9 „Derogări”, art.13 alin.(3) şi 

art.15 „Situaţii excepţionale” din Directiva 98/83/CE privind 

calitatea apei potabile, publicată în Jurnalul Oficial al 

Comunităţilor Europene nr. 330 din 5 decembrie 1998. 

Totodată se preconizează abrogarea Capitolului VI 

„Derogarea” din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.974/2004 

pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi 

monitorizare a calităţii  apei potabile şi a Procedurii de autorizare 

sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile. 

Întrucât procedura declanşată împotriva României este 

susceptibilă de a trece în absenţa unei reglementări a problematicii 

în cauză, de la faza precontencioasă la cea contencioasă, apreciem 

că procesul elaborării, promovării şi respectiv, al adoptării unui 

proiect de act normativ, apt să asigure transpunerea corectă şi 

completă a dispoziţiilor Directivei nr.1998/83/CE reprezintă o 

necesitate stringentă. 

Ministerul Sănătăţii propune abrogarea art.14 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, deoarece, acest text va 

produce dificultăţi de interpretare, în sensul conferirii de avantaje 

producătorilor români, prin extinderea perioadelor de tranziţie, 

ceea ce înseamnă încălcarea Tratatului de aderare. 



 6

Comisia pentru administraţie publică, amenajare 

teritoriului şi echilibru ecologic, avizează favorabil proiectul de 

lege, cu două amendamente .  

În cadrul dezbaterilor, au fost adoptate două 

amendamente care vizează:  

- abrogarea art.14 din ordonanţa de urgenţă 

- introducerea în proiectul de lege a două noi puncte,  6 şi 

7, pentru completarea Anexelor nr.1 şi 2, din ordonanţa de urgenţă. 

În urma acestor dezbateri, Comisia a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, admiterea proiectului de lege în forma 

adoptată de către Senat, cu cele două amendamente care au fost 

aprobate. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii 

legislative „Legea înfiinţării unităţilor medicale ambulatorii 

mobile” (Plx 423/2009), respinsă de către Senat în şedinţa din 9 

septembrie 2009. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

înfiinţarea unităţilor medicale ambulatorii mobile, la nivel rural, 

prin autorităţile de sănătate publică judeţene aflate în subordinea şi 

coordonarea Ministerului Sănătăţii, în vederea îmbunătăţirii stării 

precare de sănătate a populaţiei din mediul rural. Astfel, se 

propune ca aceste unităţi să fie înfiinţate pe lângă dispensarele 

medicale din localităţile rurale, să fie finanţate de la bugetul de stat 



 7

şi să acorde pacienţilor tratamente de urgenţă şi transport către 

spitale. 

Guvernul nu susţine această iniţiativă legislativă. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ 

prezenta iniţiativă legislativă. 

Ministerul Sănătăţii, prin adresa nr.30152/10.05.2010, 

nu susţine propunerea legislativă aflată în discuţie. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie, 

a hotărât , cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri respingerea propunerii 

legislative. 

 

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

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şase 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 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 
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(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. Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al 

PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al 

PNL) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup Parlamentar al PD-

L)  . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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