
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/ 212 / 26 septembrie 2011 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada  19 – 22 septembrie  2011   
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 19.09.2011 între orele 16,30-19,00, în ziua de 21.09.2011 

între orele 14,00 – 19,00 şi în ziua de 22.09.2011 între orele 9,00 – 

12,30, având următoarea ordine zi:                                                                 

1. Audieri privind programul legislativ al Ministerului 

Sănătăţii , precum şi principalele priorităţi în domeniul organizării şi 

funcţionării sistemului sanitar din România . 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru 

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

domeniul sănătăţii (PL-x 68/2011) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 

decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
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privind reforma în domeniul sănătăţii ( Pl x 444/2011) - sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

modificarea şi completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare (PL-x 365/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

Datorită modificării de ultim moment al programului Camerei 

Deputaţilor, primul punct al ordinii de zi a fost amânat pentru o 

şedinţă ulterioară. 

 

La punctul doi 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.107/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii (PL-x 68/2011), cu care este sesizată, în comun, 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legi 

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

completările ulterioare, urmărind, aşa cum se arată în cadrul Notei de 

fundamentare, extinderea bazei de colectare a contribuţiilor pentru 

asigurările de sănătate, pentru a echilibra deficitul Fondului naţional 
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unic de asigurări de sănătate, concomitent cu menţinerea exceptărilor 

de la plata acestor contribuţii pentru categoriile de persoane fără 

venituri, cu venituri reduse sau defavorizate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 23 februarie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.53632 din 

19.09.2011susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, au avizat favorabil proiectul de lege, iar 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a acordat 

aviz negativ. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a 

proiectului de lege. 

De asemenea, au fost depuse o serie de amendamente din partea 

domnului deputat Marian Neacşu. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie, a hotărât, cu 7 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, întocmirea 

unui raport comun de respingere a ordonanţei de urgenţă, cu 

amendamente. 

 

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

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

privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 

decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
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privind reforma în domeniul sănătăţii ( Pl x 444/2011), cu care este 

sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare în scopul 

unei reglementări mai riguroase în ceea ce priveşte calculul 

contribuţiei de asigurări de sănătate asupra pensiilor care depăşesc 

740 de lei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 15 iunie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.53632 din 

19.09.2011nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a 

proiectului de lege. 

Au fost depuse o serie de amendamente din partea doamnei 

deputat Cristina Ancuţa Pocora. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie, a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport 

comun de respingere a propunerii legislative. 
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La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

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

pentru modificarea şi completarea art.259 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare (PL-x 365/2011), cu care este sesizată, în comun, cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

art.259 alin.(3) şi alin (7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul introducerii plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

pentru pensionarii cu venituri din pensii sub nivelul sumei 

impozabile, precum şi micşorarea perioadelor şi a cuantumului 

veniturilor asupra cărora se calculează contribuţia pentru persoanele 

care înregistrează restanţe. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a fost adoptat de 

către Senat în şedinţa din 18 mai 2011, în condiţiile articolului 75 

alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată (prin 

aprobare tacită). 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.53632 din 

19.09.2011 nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

această iniţiativă legislativă. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a 

proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor, membri Comisiei pentru sănătate şi 

familie, au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor 

asupra proiectului de lege, în vederea unei documentări temeinice. 

 

La punctul 5 „Diverse” al ordinii de zi, în conformitate cu 

prevederile art.273 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi a deciziei Birourilor Permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului din 19.09.2011 , Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la audierea candidaţilor propuşi de grupurile 

parlamentare pentru numirea în Adunarea Reprezentanţilor Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 În zilele de 19 şi 20.09.2011 au fost audiaţi următorii candidaţi: 

- Porr Paul Jurgen ( propus de Grupul Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale); 

- Ion Burnei ( propus de Grupul Parlamentar al PSD); 

- Bogdan Nica ( propus de Grupul Parlamentar al PNL). 

În urma audierilor care au avut loc , Comisia pentru sănătate şi 

familie a votat în unanimitate şi propune Plenului Camerei 

Deputaţilor următoarele nominalizări pentru numirea în Adunarea 

Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: 
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- dl.Porr Paul Jurgen ( propus de Grupul Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale); 

- Ion Burnei ( propus de Grupul Parlamentar al PSD); 

- Bogdan Nica ( propus de Grupul Parlamentar al PNL). 

 

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

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de 

lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 19.09.2011 au participat 15 

deputaţi după cum urmează : dna.dep. Rodica Nassar (Grup 

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

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.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al 

PNL), dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( Grup Parlamentar al PD-

L) , dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale) fiind înlocuit de dl.Aledin Amet(Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale),  dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar al 

PD-L) fiind înlocuit de dl.dep.Coroamă Gheorghe ( Grup Parlamentar 



 8

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

absenţi dl.dep. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup Parlamentar al PD-L) , iar în zilele de 

21 şi 22.09.2011 au fost participat 15 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.Cristian Horia ( Grup 

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

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

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

absenţi dl.dep. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup Parlamentar al PD-L) . 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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