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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( Plx 358/2013). 

2. Reexaminarea propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( Plx 511/2013). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 

privind produsele agroalimentare ecologice ( Plx 244/2014) . 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.103/2013 privind salarizarea 



personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri 

în domeniul cheltuielilor publice ( Plx 244/2014) . 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru pentru 

modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea 

sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 ( Plx 

244/2014) . 

 

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

reexaminarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii  ( Plx 358/2013). 

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

şedinţa din 23 aprilie 2014 , Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a propunerii legislative în vederea solicitării unei 

noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă  are ca obiect  de reglementare completarea 

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

completările ulterioare, intervenţiile legislative având ca scop, 

soluţionarea promptă a tuturor cazurilor de malpraxis, pacientul fiind 

despăgubit în maxim 60 de zile de la depunerea plângerii. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 1 

octombrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

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

cu unanimitate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 
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La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

reexaminarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii  ( Plx 511/2013). 

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

şedinţa din 23 aprilie 2014 , Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a propunerii legislative în vederea solicitării unei 

noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

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

completările ulterioare, în scopul constituirii unui fond de compensare 

destinat pacienţilor prejudiciaţi, prevăzuţi la art.643 alin.(2) lit.a) şi b). 

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. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

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

cu unanimitate de voturi  , respingerea propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice ( Plx 244/2014) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu un nou alineat, alin.(11), în sensul precizării 

exprese a faptului că termenul de depunere a documentelor de către 

organismele de inspecţie candidate pentru obţinerea aprobării la 
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Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca organisme de inspecţie şi 

certificare în agricultura ecologică, este până la data de 31 martie a anului 

în curs. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

aprilie 2014. 

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

cu unanimitate  de voturi  , avizarea negativă a propunerii legislative . 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice ( Plx 247/2014) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 

al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.103/2013 , privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice , în sensul ca anumite 

categorii de personal din sistemul sanitar, al Poliţiei Române, asistenţii 

sociali şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă să fie plătite pentru 

munca efectuată în zile de sărbătoare, de repaus săptămânal şi în celelalte 

zile în care, potrivit reglementărilor în vigoare, nu se lucrează. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 

aprilie 2014. 

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

cu unanimitate  de voturi  , avizarea negativă a propunerii legislative . 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru pentru modificarea şi 
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completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 ( Plx 261/2014) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007, prin introducerea de măsuri care 

să conducă la îmbunătăţirea sănătăţii şi performanţei sportive, la 

dezvoltarea şi susţinerea sportului şi la atragerea cât mai multor cetăţeni 

către sport. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 28 

aprilie 2014. 

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

cu unanimitate  de voturi  , avizarea negativă a propunerii legislative . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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