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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada  21 - 23  iunie 2011     

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 21.06.2011 între orele 14,00-19,00, în ziua 

de  22.06.2011 între orele 9,00-16,00 şi în ziua de 23.06.2011 

între orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine zi:                                           

 
1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii     (Pl x 191/2010) . 

2. Reexaminarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (Pl x 561/2009) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 



 La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii  (Pl x 191/2010) . 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea cu alin.(11) a art.218 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel încât să fie creat cadrul legal pentru ca femeile 

care au suferit o operaţie la sân, respectiv mastectomie 

unilaterală şi bilaterală, să beneficieze gratuit de proteză de sân 

care să fie înlocuită anual şi al cărei cost să fie suportat din 

bugetul casei judeţene de sănătate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din data de 13 aprilie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de 

vedere nr.37172 din 20.06.2011, nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci au avizat negativ propunerea 

legislativă, iar Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi, a acordat aviz favorabil. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative şi întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

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

familie a procedat la reexaminarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (Pl x 561/2009) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În şedinţa din 26 mai 2010, plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea, la comisie, a propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap. 

Propunerea legislativă 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. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de către Senat, în 

calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 2 noiembrie 

2009. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative. 

 3



În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu 9 voturi pentru şi 4 abţineri, menţinerea soluţiei de 

adoptare a propunerii legislative cu amendamente, exprimată în 

raportul comun de înlocuire depus cu nr.27/303, respectiv 

28/107, în data de 10 mai 2010. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum 

urmează:  dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep. Ibram 

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al 

PNL), dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),  

dna.dep. Sonia-Maria Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre 

Elena Cristina  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Petru 

 4



Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Cristian Horia ( 

Grup Parlamentar al PNL),  dl.dep. Florian Popa ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( 

Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ), fiind absent dl.dep.Gheorghe Albu ( 

Grup Parlamentar al PD-L) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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