
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie        Nr. 28/ 38 / 24 februarie 2011 
 
 

 
PROCES VERBAL 

al  lucrărilor comisiei din perioada 22 – 24  februarie 2011   
 
 

La lucrările comisiei din ziua de 22.02.2011 sunt prezenţi 15 

deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi iar în zilele de 23 şi 24.02.3011 sunt 

prezenţi 14 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi.  

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- domnul Raed Arafat, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii. 

- doamna Georgeta Jugănaru, director Direcţia metodologie şi 

pensii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţie Socială. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

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

762/2010) . 
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2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 

( PL x 555/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii          

( PL x 551/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

4. Diverse. 

 
 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

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

762/2010) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată 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, intervenţiile legislative vizând creşterea eficienţei 

în acordarea unor servicii de calitate în domeniul asistenţei medicale, 

crearea unor mecanisme şi modalităţi de control ale calităţii actului 

medical în urgenţă, precum reglementarea acordării primului ajutor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Prin punctul său de vedere nr.8374/7.02.2011, Ministerul Sănătăţii 

nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat negativ 

această propunere legislativă, întrucât iniţiatorii nu precizează sursele 
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financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel 

dispoziţia art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, care 

prevede că „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 

sursei de finanţare”. 

De asemenea, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a acordat 

aviz negativ propunerii legislative. 

Domnia sa informează pe cei prezenţi, că dl.dep.dr.Horia Cristian 

a  depus o serie de amendamente asupra propunerii legislative. 

Dl.dr.Raed Arafat solicită cuvântul şi subliniază că propunerea 

legislativă vizează, în mod special, introducerea sistemului privat de 

asistenţă medicală de urgenţă în sistemul public, fapt ce va duce, în timp, 

la destabilizarea actualului sistem integrat de urgenţă. În legea nr.95/2006 

există un titlu separat care tratează problematica asistenţei medicale de 

urgenţă. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian consideră că prevederile cuprinse în 

Legea nr.95/2006 nu fac diferenţa între paramedic şi asistentul medical. 

Domnia sa precizează că amendamentele depuse vizează o clarificare a 

noţiunii de ajutor medical calificat. De asemenea, domnia sa consideră ca 

necesară introducerea unor prevederi privind defibrilarea semiautomată. 

În ceea ce priveşte Legea nr.95/2006, domnia sa reaminteşte că aceasta a 

fost adoptată, fără dezbateri, prin asumarea răspunderii Guvernului. 

Această lege, care este depăşită, a fost modificată şi completată de 

nenumărate ori şi se impune republicarea ei. În situaţiile de urgenţe 

medicale, rolurile şi locurile celor implicaţi, sunt cu totul diferite. Este 

corect ca toată lumea să fie egală în faţa legii. Dl.dr.Raed Arafat solicită 

cuvântul şi reaminteşte că, prin Decizia nr.1300/2009, Curtea 

Constituţională a decis că textele de lege care au făcut obiectul excepţiei 

de neconstituţionalitate nu împiedică persoanele interesate să iniţieze şi să 

desfăşoare o activitate comercială prin asigurarea unor servicii medicale 
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private de urgenţă şi nici nu creează discriminări între persoanele aflate în 

situaţii identice. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi apreciază că decizia Curţii 

Constituţionale este corectă, dar se referă numai la finanţare, deşi în 

această situaţie este vorba despre serviciile medicale de urgenţă efectuate 

şi plătite. De asemenea, domnia sa solicită ca Ministerul Sănătăţii să 

studieze cu atenţie amendamentele depuse.   

La solicitarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, 

dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, propune amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, care va avea loc peste 2-3 

săptămâni, pentru a acorda timpul necesar studierii amendamentelor 

depuse. 

 Cu unanimitate de voturi, Comisia hotărăşte amânarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative.  

 

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

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

modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 

(PL x 555/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

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

de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.31 din Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, prin structurarea acestui 

articol în două alineate care prevăd o clasificare distinctă a accidentelor 

de muncă, şi anume în raport cu urmările pe care le produc, precum şi în 

raport cu numărul persoanelor accidentate, respectiv în accidente 

individuale de muncă (clasificare neprevăzută expres în textul actual al 

art.31) şi accidente colective de muncă. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 6 octombrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

negativ proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi 

în comun, a întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectului de 

lege în forma prezentată de Senat, conchide domnia sa. 

Dna.Georgeta Jugăreanu, reprezentantul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale precizează că nu susţine adoptarea acestui 

proiect de lege, întrucât actele normative în vigoare răspund întocmai 

scopurilor propuse. Potrivit prevederilor art.2 pct.8 din Hotărârea 

Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, 

„accident colectiv – accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 

persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi 

eveniment”. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian, intervine şi subliniază că expunerea de 

motive contrazice practic punctul de vedere al Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că era 

necesară o modificare care să precizeze că se consideră accident colectiv 

de muncă, accidentarea a minimum 2 persoane în acelaşi timp şi din 

aceeaşi cauză. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), 

întocmirea unui raport preliminar de respingere a proiectului de lege, care 

va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
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La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

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

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL x 

551/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare, preluarea activităţilor de colectare, 

control şi soluţionare a contestaţiilor privind creanţele bugetare 

reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de 

persoanele fizice care realizează venituri, Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, de către Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală, cu excepţia persoanelor fizice care nu realizează venituri, pentru 

care colectarea contribuţiilor să se realizeze în continuare de Casa 

Naţională de Asigurări de sănătate, prin casele de asigurări de sănătate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 29 septembrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.11625/21.02.2011, nu susţine adoptarea acestui proiect de lege în 

forma prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu care suntem sesizaţi în 

comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului de 

lege, informează domnia sa. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi precizează că sarcina 

colectării contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate de la persoanele 

juridice a fost trecută la ANAF, încă de acum 5-6 ani, CNAS urmând a 
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colecta contribuţiile de la persoanele fizice. În opinia domniei sale, 

proiectul de lege este incomplet. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

proiectului de lege şi întocmirea unui raport comun, în acest sens. 

 

La punctul patru „Diverse” al ordinii de zi, la solicitarea Biroului 

Permanent al camerei Deputaţilor, au fost invitaţi reprezentanţi ai 

Asociaţiei „Little People”-România, în vederea transmiterii, către 

membrii comisiei, a unui mesaj, cu ocazia „Zilei mondiale de luptă 

împotriva cancerului la copii”. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, acordă cuvântul 

dnei.Katie Rizvi, fondatorul Asociaţiei Little People România.  

Dna.Katie Rizvi,  informează că, membrii Asociaţiei Little People 

România, îşi desfăşoară activitatea în domeniul reabilitării încă din anul 

1996, asigurând servicii de suport psihosocial pentru copii şi tineri adulţi 

care sunt trataţi de cancer. Începând cu anul 2000, în colaborare cu 

universităţile locale şi cu ajutorul studenţilor voluntari, s-a creat un 

program specific care să vină în sprijinul pacienţilor bolnavi de cancer 

pediatric, precum şi al altor copii din instituţiile medicale care suferă de 

boli cronice sau prezintă factor de risc în acest sens. În prezent, Asociaţia 

Little People desfăşoară programe de asistenţă oncologică în fiecare zi, în 

toate secţiile onco-pediatrice principale din ţară şi anume: Cluj Napoca, 

Timişoara, Bucureşti şi Iaşi. În anul 2006, asociaţia a înfiinţat Clubul 

Temerarii pentru adolescenţi şi tinerii adulţi din România care au învins 

în lupta cu cancerul. Acest club are în momentul de faţă 206 membrii din 

55 de localităţi diferite de pe teritoriul României, devenind, prin urmare, 

cel mai mare grup activ de sprijin reciproc în rândul adolescenţilor şi al 
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tinerilor adulţi şi totodată cea mai mare comunitate de acest gen din 

Europa centrală şi de est. 

Dna. Katie Rizvi, este însoţită de 3 temerari, care au reuşit să 

învingă în lupta cu această boală cumplită, şi care, acum au puterea să 

ajute şi să sprijine şi alţi copii bolnavi de cancer care se află sub tratament 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei apreciază în mod 

deosebit implicarea Asociaţiei Little People în lupta cu cancerul la copii 

şi menţionează că, domnia sa  doreşte să se implice şi să sprijine 

activitatea acestei asociaţii.  

Dl.Cristian Anton Irimie, reprezentantul Ministerului Sănătăţii, 

solicită cuvântul şi subliniază faptul că, din acest an, în cadrul 

Ministerului Sănătăţii se derulează un program de reabilitare a tuturor 

secţiilor de oncologie. Domnia sa îi asigură pe invitaţi că va avea în 

vedere aceste probleme şi că va susţine orice parteneriat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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