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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada  10 – 12  septembrie  2013  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de   

10.09.2013 între orele 14,00-18,00, în ziua de 11.09.2013 între orele 10,00 – 

15,00  şi în ziua de 12.09.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie          

" Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru 

prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi 

pandemii ( PLx 266/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

271/2013). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun ( Plx 222/2013).  
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie " Cantacuzino" în vederea 

realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în 

masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii ( PLx 266/2013). 

Prin proiectul de act normativ se creează baza legislativă privind 

acordarea din bugetul Ministerului Sănătăţii a fondurilor necesare pentru 

implementarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor/efectelor generate de epidemii şi pandemii prin intemediul 

Institutului „Cantacuzino”. 

Prin implementarea Planului naţional de intervenţie, România îşi 

creează o independenţă în producţia de vaccinuri şi intervenţia rapidă în 

situaţii de criză având în vedere că în ultimii ani au fost identificaţi noi viruşi 

a căror mutaţii generează riscul unor pandemii în rândul populaţei. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 iunie 2013. 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege în forma aprobată de 

Senat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi ( 2 abţineri ) , întocmirea unui raport preliminar de 

adoptare a proiectului de lege în forma prezentată de Senat ce urmează a fi 

înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

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

dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 271/2013) 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării gărzii în 

unităţile cu paturi, prin acordarea unei zile libere plătite după finalizarea 

gărzii, precum şi plata orelor de gardă. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 iunie 

2013. 

Consiliul Legislativ, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au avizat negativ iniţiativa legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi ( 3 abţineri ) , respingerea propunerii legislative. 

 

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

dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun ( Plx 222/2013). 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002  pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

prevenirii şi combaterii, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de 

motive, a efectelor consumului acestor produse şi a adaptării legislaţiei 

româneşti în domeniu la modificările semnificative survenite pe piaţa 

produselor din tutun şi la nivelul legislaţiei europene. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11 iunie 

2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, iar 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ iniţiativa legislativă. 
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Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi ( 1 abţinere ) , respingerea propunerii legislative. 

 
 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dna 

dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru 

Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia ,  dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

dl.dep.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia 

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

dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ), dl.dep.Tudor 

Ciuhodaru , dl.dep.Ştefan Burlacu (Grup Parlamentar al PP-DD)  şi 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC) , fiind absent 

dl.dep.Călin Potor ( Grup Parlamentar al PNL). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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