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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 11 – 13 februarie  2014 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 

17 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat: 

-  dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Dezbateri, în fond,  asupra  propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată (Plx 

472/2013). 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

476/2013) . 

 

 



 

 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii (Plx 512/2013). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 

511/2013). 

5.    Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Pl x 557/2013). 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Pl x 412/2013) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

parteneriatul civil ( Plx 670/2013). 

 

La primul punct al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată (Plx 472/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect  modificarea art.17 alin.(3) din Legea 

farmaciei nr.266/2008, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul 

exceptării de la scutirea plăţii de taxe pentru afişarea emblemei şi a firmei 

farmaciei comunitare, a „taxelor prevăzute la titlul IX din  Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal”. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013. 

Consiliul Legislativ şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

au avizat negativ propunerea legislativă. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi menţionează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative, întrucât, 

având în vedere că taxa pentru afişarea emblemei şi a firmei comunitare 

constituie cheltuială deductibilă la plata impozitului pe profit, 

promovarea acestei iniţiative legislative ar conduce la scăderea veniturilor 

cuvenite bugetului local, precum şi la încălcarea unuia dintre principiile 

fiscalităţii, şi anume neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferite 

categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând 

condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin. 

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

cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 

 

La  punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 476/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

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 asigurării de către stat a 

serviciilor medicale stomatologice pentru copii , precum şi pentru tinerii 

cu vârsta de la 18 la 26 de ani care sunt încadraţi într-o formă de  

învăţământ şi nu realizează venituri din muncă. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. Domnia sa 

informează că Ministerul Sănătăţii împreună cu Colegiul Medicilor 

Dentişti din România, au purtat o serie de discuţii care se vor    concretiza  
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în implementarea unui program de prevenţie în sănătatea orală. De 

asemenea, Ministerul Sănătăţii evaluează care sunt cele mai eficiente 

servicii de asistenţă stomatologică care, la rectificarea bugetară, să poată 

fi finanţate din FNUASS. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi subliniază faptul 

că serviciile stomatologice sunt tratate inechitabil, chiar dacă bugetul pe 

anul 2014 este mai mare decât în anul precedent. Domnia sa propune ca 

în cadrul bugetului pe anul 2015, să fie incluse programe naţionale 

privind boala carioasă la copii, precum şi a parodontozei. 

Dl.dep.dr.Istvan Bonis solicită cuvântul şi se pronunţă de acord cu 

antevorbitorul său, în special în ceea ce priveşte implementarea unui 

program naţional pentru copii. 

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

cu majoritate de voturi , respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Pl-x 512/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.237 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi  completările ulterioare, în vederea creării cadrului juridic 

pentru coplată, în regim de urgenţă, a serviciilor medicale acordate 

consumatorilor de alcool şi stupefiante . 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

noiembrie 2013. 

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

finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea legislativă. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. Domnia sa 

consideră că soluţionarea problemelor generate de alcoolism şi consumul 

de droguri poate fi abordată prin măsuri preventive şi de educaţie sanitară 

şi nu prin limitarea financiară a accesului la serviciile de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Călin Potor solicită cuvântul şi se pronunţă pentru 

adoptarea acestei iniţiative legislative, întrucât este necesară găsirea unei 

soluţii privind limitarea acestor cheltuieli. 

Dl.dep.Constantin Rădulescu intervine şi consideră că acesta este 

un semnal ca aceste persoane să plătească într-un anumit fel. Domnia sa 

propune găsirea unei soluţii de reformulare a iniţiativei legislative. 

Dl.dep.Mircea Vicenţiu Irimie solicită cuvântul şi precizează că, în 

mare parte, aceste persoane nu sunt contribuabili la fondul de sănătate. 

Domnia sa propune iniţierea unei alte propuneri legislative care poate fi 

dezbătută şi votată şi de plen. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi propune ca 

persoanele aflate în această situaţie să fie primiţi în urgenţă până în 

momentul în care ies din comă, iar după aceea să fie obligaţi să îşi 

plătească tratamentul prescris de medic. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi informează că există 

spitale care sunt în procese de ani de zile pentru recuperarea banilor de la 

persoanele care au fost spitalizate, însă acestea nu pot achita facturile, 

întrucât nu beneficiază de nici un venit. 

Dl.dep.dr.Florin Buicu solicită cuvântul şi se pronunţă împotriva 

adoptării acestei propuneri legislative, propunând elaborarea unei alte 

iniţiative mai clare. 

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

cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 
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La  punctul patru al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea , în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 511/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul constituirii unui fond de compensare 

destinat pacienţilor prejudiciaţi. Fondul ar urma să fie constituit din cota 

de 20 % aferentă veniturilor proprii ale spitalelor, iar despăgubirea se va 

acorda în urma raportului de evaluare elaborat de o comisie specială 

constituită prin dispoziţia managerului spitalului. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativa legislativă. 

Dl.dep.dr.Istvan Bonis solicită cuvântul şi consideră necesară 

găsirea unei soluţii pentru pacienţii care sunt prejudiciaţi şi nu beneficiază 

de despăgubiri. 

Dl.Răzvan Vulcănescu precizează că toate aceste probleme vor fi 

introduse în noul act normativ privind malpraxisul. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi informează că toate 

spitalele beneficiază de asigurare de malpraxis. Totodată, pentru situaţiile 

menţionate în iniţiativa legislativă, direct răspunzător este spitalul care 

este obligat, prin instanţă, să suporte daunele provocate pacienţilor în 

timpul internării. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca  precizează că această propunere 

legislativă nu poate fi susţinută de practica curentă din ţara noastră. 

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

cu majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 
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La  punctul cinci al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

557/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, propunându-se încadrarea de 

personal de  specialitate de asistenţă medicală cunoscătoare a limbii 

minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care 

cetăţenii minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul 

locuitorilor, introducerea obligaţiei organelor competente ale A.N.A.F. 

sau ale caselor de asigurări  după caz, să emită notificări în cazul în care 

nu se achită contribuţia la asigurările sociale de sănătate pe o perioadă de 

60 de zile, prelungirea perioadei maxime de valabilitate a cardului 

european de sănătate de la 6 luni la 2 ani de la emitere, astfel încât să 

acopere perioada de timp necesară şederii temporare.  

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ iar 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil propunerea 

legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Dl.dep.dr.Istvan Bonis solicită amânarea dezbaterilor, în vederea 

invitării, la dezbateri, a iniţiatorului acestei propuneri. 

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

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

ulterioară. 
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La  punctul şase al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Pl x 412/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea formării unei categorii de funcţionari 

publici în limbaj mimico-gestual şi Braille , înfiinţarea unor cabinete de 

consultanţă pe lângă consiliile locale, cât şi posibilitatea introducerii în 

şcoli, în mod opţional, a acestui limbaj folosit de persoanele cu handicap. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

octombrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  Comisia pentru 

învăţământ , ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi , precum şi Comisia pentru buget , finanţe şi bănci 

au avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport de 

respingere a propunerii legislative. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici, în calitate de iniţiator, solicită 

amânarea dezbaterilor, în vederea formulării unor amendamente, pentru 

îmbunătăţirea propunerii legislative şi pentru invitarea reprezentanţilor 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

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

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

ulterioară. 
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La  punctul şapte al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind parteneriatul civil ( 

Plx 670/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, informează că 

propunerea legislativă are ca obiect stabilirea regimului juridic al 

parteneriatului civil, urmărind conferirea unui caracter legal convieţuirii 

dintre două persoane, ca alternativă la căsătorie. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 

decembrie 2013. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie hotărăsc, cu  unanimitate de voturi, avizarea  negativă  

a propunerii legislative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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