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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- domnul Cristian Anton Irimie, Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- domnul Lucian Nicolae Duţă, preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 
1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

persoanelor cu handicap, retrimis la comisie pentru raport suplimentar (Plx 

561/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii, retrimis la comisie pentru raport suplimentar   ( PL x 691/2009). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru 

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

sănătăţii ( PL x 680/2009), retrimis la comisie pentru raport suplimentar. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei  Guvernului  nr. 5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 

domeniul protecţiei sociale ( PLx 185/2010). 

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 Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, retrimis la comisie pentru raport suplimentar (Plx 

561/2009), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

              Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că 

propunerea legislativă, aflată în discuţie, 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 ulterioare, în scopul de a acorda persoanelor cu handicap o 

indemnizaţie lunară la nivelul cuantumului stabilit pentru pensia socială 

minimă garantată, indiferent de venituri. 
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Domnia sa precizează că, raportul comun de admitere cuprinde 

amendamente de formă şi fond care vizează acordarea unei indemnizaţii 

lunare şi a unui buget personal complementar lunar, cu cuantum diferit, în 

funcţie de gradul de handicap. 

De asemenea, domnia sa informează că, prin adresa 

nr.93316/26.04.2010, Ministerul Finanţelor Publice nu susţine 

amendamentele propuse, întrucât aplicarea măsurilor propuse presupune un 

efort bugetar suplimentar. 

Dna.dep.Cristina Pocora, preşedintele Comisiei pentru egalitate de 

şanse între femei şi bărbaţi, în calitate de iniţiator, solicită menţinerea 

raportului iniţial. Pentru asigurarea resurselor financiare necesare punerii în 

aplicare a prezentelor prevederi în anul 2010, domnia sa consideră că este 

necesară o rectificare bugetară în acest sens. 

Dl.dep.Botiş menţionează că propunerea legislativă iniţială făcea  

referire la o pensie şi nu la o creştere a indemnizaţiei. Pentru a se asigura 

resursele financiare necesare, domnia sa propune intrarea în vigoare a legii, 

la data de 1 ianuarie 2011. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, susţine menţinerea punctului de 

vedere exprimat în raportul iniţial. 

Dl.dep.Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, propune intrarea în vigoare a legii începând cu data de 1 

ianuarie 2011, precum şi menţinerea raportului iniţial. 

Dna.dep.Cristina Pocora, preşedintele Comisiei pentru egalitate de 

şanse între femei şi bărbaţi, solicită un angajament din partea ANPH, pentru 

a se asigura respectarea acordării acestor drepturi. 

Dl.dep.Petre Movilă, precizează că, în situaţia în care această 

iniţiativă va fi adoptată în forma iniţială, intrarea în vigoare va fi posibilă 

după 1 ianuarie 2011. 
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Cele două Comisii, hotărăsc, cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă şi 3 

abţineri, adoptarea amendamentului privind intrarea în vigoare a legii cu 

începere de la data de 1 ianuarie 2011. 

În finalul acestor dezbateri, cele două Comisii au hotărât, în 

unanimitate, adoptarea unui raport de înlocuire care să cuprindă 

amendamentul prezentat.  

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătăţii, retrimis la comisie pentru raport suplimentar  (PL x 691/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

completările ulterioare, urmărind crearea cadrului legal astfel încât medicii 

care sunt parlamentari, respectiv sunt aleşi într-o funcţie de demnitate 

publică, să poată primi sau exercita mandatul de membru al organelor de 

conducere ale Colegiului Medicilor din România, atât la nivel naţional, cât şi 

la nivel teritorial, şi să poată practica profesia de medic în unităţi medicale 

particulare şi unităţi medicale de stat, ca medic sau şef de secţie. 

Raportul de adoptare al Comisiei, înaintat Plenului cuprinde 

următoarele amendamente: 

- parlamentarii care au profesia de medic îşi pot desfăşura 

activitatea în unităţi medicale particulare şi în unităţi de stat ca medic sau şef 

de secţie (pct.2 art.466, alin.(11). 

- s-a introdus un nou punct în proiectul de lege, ca pct.3, cu 

următorul cuprins: 
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„3. La articolul 466, alineatul (2), se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

(2) Medicilor prevăzuţi la alin.(1) şi (11) li se aplică în mod 

corespunzător prevederile art.35 alin.(1) şi (3) din Legea nr.53/2003 – Codul 

muncii, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, informează că Ministerul 

Sănătăţii  susţine ca medicii şefi de secţie să fie suspendaţi din funcţie pe 

perioada în care îşi exercită calitatea de parlamentar. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Stelian 

Eftimie Ghiţă. 

Dl.sen.Paul Ichim susţine raportul Comisiei în forma iniţială, 

motivând că prevederile propuse au calitatea de a armoniza dispoziţiile legii 

şi nu de a le modifica. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu se pronunţă de acord cu 

suspendarea din funcţie, cu blocarea postului, până la încheierea mandatului 

de parlamentar. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, se pronunţă pentru menţinerea 

punctului de vedere exprimat în raportul iniţial, în condiţiile în care, un 

ministru are dreptul de a fi şi parlamentar. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, subliniază că, 

deoarece Legea nr.95/2006 a fost modificată şi completată în peste 40 de 

acte normative, este necesară republicarea acesteia în regim de urgenţă. O 

altă soluţie ar reprezenta-o promovarea unei noi iniţiative cu acelaşi obiect. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru subliniază că nu există nicio 

incompatibilitate între funcţia de şef de secţie şi mandatul de parlamentar. 

Domnia sa susţine această dublă calitate. 
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În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, menţinerea punctului de vedere exprimat 

în raportul iniţial. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea, în fond,  asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru 

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

sănătăţii (PL x 680/2009), retrimis la comisie pentru raport suplimentar. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei , reaminteşte că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

caselor de asigurări de sănătate şi Casa Naţională de asigurări de sănătate să 

încheie în anul 2009 angajamentele legale suplimentare pentru servicii 

medicale şi medicamentele, cu termen de plată în anul 2010, în limita sumei 

de 2800 milioane lei. 

Pentru suplimentarea surselor de finanţare a sistemului public de 

sănătate, prin normă se propune folosirea sistemului de „clawback”, astfel că 

producătorii de medicamente prezenţi pe piaţa românească, prin intermediul 

deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, participă 

trimestrial cu o contribuţie calculată în funcţie de volumul veniturilor 

realizate. Persoanele juridice care nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată pierd 

dreptul de a li se deconta din Fondul Naţional Unic de asigurări sociale 

contravaloarea medicamentelor comercializate. 

De asemenea, în Legea 95/2006 se introduc unele prevederi care 

vizează condiţiile privind ocuparea funcţiei de director coordonator şi 

director coordonator adjunct în cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene 

şi a municipiului Bucureşti. 
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Senatul a adoptat prezentul proiect de lege cu abrogarea punctelor 

5, 6, 7 şi 8 din ordonanţa de urgenţă, respectiv prin eliminarea tuturor 

prevederilor referitoare la aplicarea sistemului de „clawback”. 

Raportul de admitere al Comisiei cuprinde următoarele 

amendamente: 

- la numărul curent 8 din raport, la art.362 Comisia şi Ministerul 

Sănătăţii au propus să se introducă un nou alineat, alineatul (2), cu următorul 

cuprins: 

„(2) Veniturile prevăzute la alin.(1) sunt folosite, cu prioritate, 

pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate;” 

- la numărul curent 9 din raport,  Comisia şi Ministerul Sănătăţii 

au propus menţinerea textului art.3631 din ordonanţa de urgenţă, respectiv de 

eliminare a textului propus de Senat; 

- la numărul curent 10 din raport, Comisia şi Ministerul Sănătăţii 

au propus: 

• reformularea textului alin.(11) după cum urmează: 

"(11) Contribuţia prevăzută la art. 3631 se virează trimestrial, în 

termen de 30 de zile de la data la care a fost stabilit cuantumul acesteia într-

un cont special, deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului 

Sănătăţii; 

• abrogarea alin.(12) din ordonanţa de urgenţă; 

- la numărul curent 11 din raport, Comisia şi Ministerul Sănătăţii 

au propus menţinerea textului din ordonanţa de urgenţă, respectiv eliminarea 

textului propus de Senat; 

- la numărul curent 12 din raport, Comisia şi Ministerul Sănătăţii 

au propus menţinerea textului din ordonanţa de urgenţă, respectiv eliminarea 

textului propus de Senat; 
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- la numărul curent 13 din raport, Comisia şi Ministerul Sănătăţii 

au propus reformularea Art.II, după cum urmează: 

„Art. II- În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a legii de 

aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate vor elabora norme de aplicare, care se 

aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate.” 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie informează că Ministerul Sănătăţii 

îşi însuşeşte raportul iniţial, adoptat de Comisie. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către  dl.dr.Nicolae Lucian 

Duţă, preşedintele CNAS. 

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă, se pronunţă pentru menţinerea punctului 

de vedere exprimat în raportul iniţial. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian, propune reformularea textului art.362, 

prin care veniturile gestionate de către Ministerul Sănătăţii sunt folosite 

pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate ale Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi a sumelor ce urmează a fi alocate, prin transfer, în 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru 

medicamente. 

Dl.dr.Nicolae Lucian Duţă, preşedintele CNAS, este de acord cu 

propunerea dl.dep.dr.Horia Cristian. 

Dl.Sorin Popescu, reprezentantul ARPIM, arată că până în prezent, 

pacienţii au avut acces permanent la medicamente, deşi CNAS are restanţe 

la plata medicamentelor încă din luna august 2009. În opinia domniei sale nu 

este corect ca aceste restanţe să fie supraimpozitate cu aceste taxe. 

Amendamentul propus de către dl.dep.dr.Horia Cristian a fost votat 

cu unanimitate de voturi. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie, a hotărât, cu 7 voturi pentru, 3 împotrivă şi 1 abţinere, adoptarea 

raportului Comisiei cu amendamentul prezentat, precum şi înaintarea unui 

raport de înlocuire. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la  dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei  Guvernului  nr. 5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 

domeniul protecţiei sociale (PLx 185/2010), adoptat de către Senat în şedinţa 

din 13 aprilie 2010, Camera deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că, prin 

prezentul act normativ se propune modificarea termenului de acordare a 

contravalorii în lei a trusoului, până la sfârşitul anului 2010, astfel încât 

dreptul conferit de lege să fie acordat şi copiilor născuţi după data de 31 

decembrie 2009. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie, a hotărât,cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia a audiat, reprezentanţi ai 

Asociaţiei împotriva combaterii obezităţii, la solicitarea acestora. 

Obiectul audierii l-a constituit iniţiativa paneuropeană 

independentă care reuneşte pacienţii, comunitatea medicală şi comunitatea 

politică în vederea conştientizării publicului cu privire la implicaţiile 

problematici excesului ponderal şi a obezităţii, precum şi recunoaşterea 

acesteia ca fiind o afecţiune cronică. Se are în vedere sprijinirea cetăţenilor 
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europeni supraponderali şi obezi, pentru a-şi schimba stilul de viaţă, a-şi 

controla greutatea şi a-şi îmbunătăţi starea de sănătate.  

În acest sens, Ziua Europeană Împotriva Obezităţii va fi marcată, 

pentru prima oară, în data de 22 mai 2010. 

Pentru sprijinirea acestui eveniment s-a solicitat şi s-a acceptat 

patronajul Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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