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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 11 – 13 martie 2014 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 18 

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; 

- dna.Daniela Juravlea, director în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

- dna.Laura Pişcociu, reprezentant al Agenţiei Naţionale Antidrog; 

- dl.Iulian Zăuleţ, reprezentant al Agenţiei Naţionale Antidrog. 

 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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



promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 621/2013) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 29/2014) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(11) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 611/2013) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 676/2013) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. 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 ( Plx 583/2013) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

6. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/18 august 1997        

( Plx 602/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

7. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind 

combaterea operaţiunilor susceptibile de a avea efecte psihoactive ( Plx 
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668/2013) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

8. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la 

recuperarea unor sume băneşti de la persoanele care aduc daune sănătăţii 

altor persoane ( Plx 560/2013) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

9. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia 

animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice ( PLx 83/2014). 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

persoanelor cu handicap ( Plx 621/2013) – 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 , în vederea eliminării obligativităţii anuale pentru 

persoanele declarate a avea un handicap grav sau permanent, de a dovedi 

gradul sau tipul de handicap avut. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie  2013. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat negativ, 

iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea 

de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici solicită cuvântul şi subliniază faptul că 

această problematică este deja reglementată. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi precizează că, deşi această 

situaţie a fost îndelung reglementată, încă sunt situaţii în care anumite 

persoane necesită prezenţa la comisiile de specialitate. Domnia sa doreşte 

prezenţa, la dezbateri, a reprezentanţilor Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

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

nu este obligat să se prezinte în faţa comisiilor, însă, dacă se survin 

modificări în starea de sănătate, este suficient să se trimită documentele. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca intervine şi menţionează că motivarea de 

respingere din raportul comisiei pentru muncă şi protecţie socială este 

pertinentă, şi că această propunere legislativă nu are obiect. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi precizează că rolul 

procurorului în aceste cazuri nu este necesar. 

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

cu unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative, şi întocmirea 

unui raport comun, în acest sens. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind modificarea şi 

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

persoanelor cu handicap ( Plx 29/2014) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 
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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, în sensul includerii în rândul persoanelor cu 

handicap care beneficiază de alocaţie de stat în cuantumul prevăzut de lege, 

majorat cu 100%, precum şi de alocaţie lunară de hrană, a copiilor 

diagnosticaţi cu fenilcetonurie, celiakie şi hepatită cronică.

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 4 februarie 

2014. 

Comisia pentru drepturile omului  a avizat favorabil , iar Comisia 

juridică şi Comisia pentru administraţie publică au avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

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

majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative, şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(11) 

al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap ( Plx 611/2013) – 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 art.87 

alin.(1 ) din 1 Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap,  în sensul includerii persoanelor cu boli 
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degenerative a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau 

structural-anatomice într-un stadiu ireversibil în categoria persoanelor pentru 

care Comisia de evaluare stabileşte un termen permanent de valabilitate a 

certificatului, fără necesitatea unor reevaluări periodice. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie  2013. 

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

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

propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi menţionează că nu 

susţine adoptarea propunerii legislative, formularea acesteia fiind ambiguă. 

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

unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative, şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

persoanelor cu handicap ( Plx 676/2013) – 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 
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persoanelor cu handicap, vizând, în principal, adoptarea unor măsuri 

referitoare la constatarea, evaluarea/reevaluarea stării de handicap de către 

medicii specialişti, precum şi stabilirea de atribuţii pentru serviciile de 

evaluare complexă din cadrul direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, respectiv direcţiilor locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 16 

decembrie  2013. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Dna.Daniela Juravlea solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice susţine 

propunerea legislativă cu un amendament la art.31 alin.(3). 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici intervine şi menţionează că nu susţine 

adoptarea iniţiativei legislative. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi subliniază că această 

dublă reglementare nu are sens. 

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

unanimitate de voturi , respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

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 
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ulterioare ( Plx 583/2013) – 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, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru 

plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din bugetul 

Ministerului Muncii prin transfer către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială, care va vira aceste fonduri primăriilor angajatoare. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

administraţie publică, Comisia pentru buget , finanţe şi bănci,  precum şi 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Dna.Daniela Juravlea solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nu susţine 

adoptarea iniţiativei legislative. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi menţionează că, de cele mai 

multe ori, primăriile ajung în incapacitate de plată, fiind nevoite fie să treacă 

în şomaj asistenţii personali, fie să recurgă la concedieri colective. Domnia 

sa precizează că nu este de acord cu motivarea din raportul de respingere al 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
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Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi precizează că 

această problematică trebuie rezolvată. Domnia sa informează că există 

aproximativ 1500 de comune care nu dispun de aceste resurse financiare. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici intervine şi menţionează că iniţiativa 

legislativă este bine intenţionată, însă majoritatea modificărilor la Legea 

nr.448/2006 sunt de domeniul Comisiei pentru muncă şi protecţiei sociale. 

În opinia domniei sale, Comisia pentru sănătate şi familie ar trebui să fie 

sesizată doar pentru un aviz. 

Dl.dep.Petre Movilă, în calitate de iniţiator solicită amânarea 

dezbaterilor. 

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

solicitarea iniţiatorului , amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/18 august 1997 ( Plx 602/2013) – 

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 stabilirea în România a 

orei de vară drept oră oficială pentru întregul an calendaristic, în vederea 

îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi odihnă, precum şi pentru evitarea 

influenţelor negative pe care le generează trecerea la ora de iarnă asupra 

sănătăţii populaţiei. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie 2013. 

Consiliul Legislativ şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au 

avizat negativ propunerea legislativă. 

 9



Comisia pentru muncă şi protecţie socială a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

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

majoritate de voturi  , respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor 

susceptibile de a avea efecte psihoactive ( Plx 668/2013) – sesizare în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte 

normative în vigoare, cu modificările ulterioare. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie 2013. 

Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru tehnologia informaţiei  

au avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislativă. 

Dl.Iulian Zăuleţ solicită cuvântul şi menţionează că, Agenţia 

Naţională Antidrog este de acord cu punctul de vedere negativ al 

Guvernului. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi  , respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor 

sume băneşti de la persoanele care aduc daune sănătăţii altor persoane ( Plx 

560/2013) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.313 din 

Legea nr.95/2006, în sensul acordării calităţii procesuale active caselor de 

asigurări de sănătate, în toate litgiile care au drept obiect recuperarea 

cheltuielilor ocazionate de asistenţa medicală pentru persoanele a căror 

sănătate a fost prejudiciată prin faptele altor persoane. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 

noiembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a înaintat un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii legislativă. 

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

unanimitate de voturi  , respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia animalelor 

utilizate în scopuri ştiinţifice ( PLx 83/2014). 

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

de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal unitar privind 

protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, ca urmare a necesităţii 

adaptării şi actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări europene în 

acest domeniu. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 februarie 

2014. 

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

unanimitate  de voturi  , avizarea favorabilă a proiectului de lege . 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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