
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr.28/ 104 /11  aprilie 2013 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 9 – 11  aprilie  2013  

 

 

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

9.04.2013 între orele 14,00-18,00, în ziua de 10.04.2013 între orele 10,00 – 

15,00 şi în ziua de 11.04.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi:            

1. Reexaminarea propunerii legislative  pentru  modificarea Legii 

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

handicap (PLx 561/2009) – comun  cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

2. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă nr. 104/2009 pentru modificarea  şi completarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 680/2009). 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi 

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

vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu (Plx 

157/2011). 



4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea şi 

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

617/2011). 

5. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x 653/2011), comun cu 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

6. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind 

verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul 

Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia (PL-x 669/2011). 

7. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul 

evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de 

management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare(PL-x 

677/2011). 

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

modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului 

(PL-x 723/2011). 

9. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sanitar (PL-x 460/2012). 

10. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PL-x 89/2013). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

reexaminarea propunerii legislative  pentru  modificarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea  drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 

561/2009) – comun  cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În şedinţa din 5 martie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisii a propunerii legislative în vederea unei noi examinări 

şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.a) 

a alin.(4) al art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul de a acorda persoanelor cu handicap o 

indemnizaţie lunară la nivelul cuantumului stabilit pentru pensia socială 

minimă garantată, indiferent de venituri. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 2 

noiembrie 2009, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci precum şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil, iar Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Ministerul Muncii, Familiei ,  Protecţiei Sociale  şi Persoanelor 

Vârstnice nu susţine promovarea acestei propuneri legislative în forma 

prezentată. 

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

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport preliminar ce va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.  

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, punctele 2 – 10 ale ordinii de zi 

au fost amânate, cu unanimitate de voturi, până la o şedinţă ulterioară. 
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La lucrările comisiei au participat  18 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna dep. Camelia 

Khraibani , dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep. Corneliu Florin Buicu , 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Necviser Zaharcu, dl.dep. Aurel 

Nechita, dna.dep. Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

dl.dep.Grigore Crăciunescu (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 ), dl.dep.Radu Mihai 

Popa, dl.dep.Tudor Ciuhodaru  (Grup Parlamentar al PP-DD), 

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

dl.dep.Cristian Horia şi dl.dep.Călin Potor ( Grup Parlamentar al PNL) .  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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