
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie       Nr. 28/ 521 / 18 octombrie  2007 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţelor comisiei din perioada 16 – 18 octombrie 2007 

 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absenţi motivat 2 

deputaţi. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan, 

vicepreşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii 

“Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a 

judeţului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi 

continuarea investiţiei la obiectivul “Spitalul Municipal Bacău” (PLx 

633/2007) . 

2. Dezbarerea şi avizarea propunerii legislative privind regimurile 

matrimoniale ( Plx 584/2007). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului 

de investiţii “Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autorităţii de 

Sănătate Publică a judeţului Bacău, în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul “Spitalul 

Municipal Bacău” (PLx 633/2007) , adoptat de către Senat în şedinţa din 26 

septembrie 2007, Camera Deputaţilor  fiind Cameră decizională şi cu care 

este sesizată, în comun, cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , prezenta ordonanţă de 

urgenţă a Guvernului vizează trecerea obiectivului de investiţii „Spitalul 

Municipal Bacău” din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului 

Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea 

investiţiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”, oferind cadrul legal ce 

va permite finanţarea mixtă a lucrărilor la acest obiectiv de investiţii. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi precizează că decizia de 

înfiinţare a unui nou spital în municipiul Bacău a fost luată în urma 

analizelor şi concluziilor trase de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii 

Publice , Autorităţii Judeţene de Sănătate Publică Bacău, Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Bacău şi ai autorităţilor locale reprezentante prin primarul 

municipiului Bacău şi Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău , din care a 

rezultat că în judeţul Bacău funcţionează în sistemul public 7 spitale cu un 

număr de 3.037 de paturi, care asigură asistenţă medicală spitalicească 

pentru cei 725.005 locuitori ai judeţului, realizând un indice de 4,18 paturi la 

1000 de locuitori – unul din cei mai mici indici din ţară, situaţie în care 
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numărul paturilor existente nu acoperă nevoile medicale. În acest caz, 

datorită numărului mare de secţii organizate într-un spaţiu neîncăpător, 

Spitalul judeţean de urgenţă Bacău nu poate organiza şi respecta circuitele 

funcţionale din punct de vedere epidemiologic la parametri normali – 

existând în permanenţă pericolul apariţiei infecţiilor de interior. 

Toate aceste neajunsuri şi disfuncţionalităţi pot fi eliminate numai 

prin înfiinţarea unui nou spital, completează dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu. 

Schimbările preconizate prevăd decongestionarea Spitalului judeţean 

Bacău, unitate care are o adresabilitate crescută atât pentru cazurile acute cât 

şi pentru cazurile cronice ale întregii populaţii din municipiul Bacău, dar şi 

asupra cazurilor grave care depăşesc competenţa celorlalte spitale din 

teritoriu. 

Pentru a finanţa obiectivul de investiţii „Spitalul Municipal Bacău” şi 

din alte surse legal constituite se derogă de la prevederile art.190 alin.(2) 

lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, mai precizează domnia sa . 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru intervine subliniind că , pentru 

municipiul Bacău, construirea acestui spital este de o maximă importanţă şi 

are un caracter de urgenţă din punctul de vedere al rezolvării unor probleme 

sociale deosebite şi de asemenea dată fiind oportunitatea şi necesitatea 

cofinanţării acestui obiectiv şi prin intermediul Consiliului Local al 

Municipiului Bacău în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind 

reforma în sistemul sanitar. Singura posibilitate de realizare a acestui 

deziderat este trecerea obiectivului de investiţii „Spital Municipal Bacău” 

din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei 

la obiectivul „Spital Municipal Bacău.” 
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Finalizarea obiectivului de investiţii „Spitalul Municipal Bacău” va 

conduce la reorganizarea unor circuite  funcţionale, la reamenajarea unor 

spaţii pentru destinaţiile stabilite iniţial şi în final la crearea unor condiţii 

pentru toţi pacienţii la nivelul cerinţelor impuse de standardele Uniunii 

Europene  şi la îmbunătăţirea şi creşterea accesibilităţii populaţiei din 

municipiul Bacău la servicii medicale de calitate, arată dl.dep.dr.Luchian 

Ion. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu intervine şi precizează că finanţarea 

obiectivului de investiţii „Spitalul Municipal Bacău” se face de la bugetul de 

stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice , de la bugetul local şi din 

alte surse legal constituite. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor dezbaterea 

şi adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii “Spitalul 

Municipal Bacău” din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului 

Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea 

investiţiei la obiectivul “Spitalul Municipal Bacău” (PLx 633/2007) în forma 

înaintată de către Senat. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind 

regimurile matrimoniale ( Plx 584/2007), respinsă de către Senat în şedinţa 

din 10 septembrie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.dr.Bonis Istvan , în opinia iniţiatorilor, 

contextul economic şi social, care proclamă necesitatea salvgardării 

intereselor patrimoniale ale soţilor încă din timpul căsătoriei, face imperios 
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necesară modificarea dispoziţiilor Codului Familiei. Prevederile art.30 din 

Codul Familiei, în sensul că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de 

oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune, nu mai 

corespund realităţii sociale ale economiei de piaţă. 

Dreptul familiei trebuie să fie o ramură de drept flexibilă , care să se 

muleze în funcţie de evoluţia moravurilor şi a anumitor factori sociali, 

economici şi nu în ultimul rând politici. În condiţiile în care asistăm la 

democratizarea relaţiilor de familie, prin emanciparea femeii, prin 

promovarea intereselor supreme ale copilului, procesul de legiferare trebuie 

să se bazeze în primul rând pe aceste necesităţi. 

Căsătoria, datorită naturii sale, produce cele mai importante efecte 

patrimoniale ce se pot naşte în cadrul legăturilor familiale, din acest motiv 

legiuitorul nu poate lăsa fără protecţie persoanele care îşi vor organiza toate 

relaţiile patrimoniale în cadrul acestei instituţii. Ori, tocmai soţii sunt cei mai 

în măsură să evalueze şi să hotărască în cunoştinţă de cauză cu privire la 

drepturile şi obligaţiile lor patrimoniale reciproce. 

Actualitatea acestui proiect de lege este susţinut şi de legislaţia 

europeană şi internaţională, care s-au ocupat de reglementarea amănunţită a 

materiei supuse atenţiei comisiei. 

După cum arată dl.dep.Movilă Petru un prim aspect se referă la 

libertatea de voinţă care se acordă viitorilor soţi în alegerea regimului 

matrimonial. 

Domnia sa consideră că este necesar ca, ţinând seama de realităţile şi 

particularităţile societăţii româneşti, iniţiatorul să ia în considerare şi 

variante intermediare de reglementare în care, dintr-un număr cât mai mare 

de forme de regimuri matrimoniale dar reglementate legal, viitorii soţi să-şi 

poată alege una dintre ele. O libertate totală a soţilor de a-şi crea un regim 
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matrimonial  propriu, chiar dacă nu s-ar aduce atingere ordinii publice şi 

bunelor moravuri, este de natură să ducă, chiar dacă pare paradoxal, la o 

stânjenire sau chiar la o frânare a circuitului juridic, prin incertitudinea pe 

care o vor ridica în faţa terţilor, regulile alese de soţi şi care le sunt 

opozabile. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  precizează că o reglementare care să 

dea posibilitatea soţilor de a alege dintre mai multe forme de regimuri 

matrimoniale legal constituite, inclusiv cu posibilitatea de a deroga, în limite 

bine determinate, de la acestea,  ar răspunde  mult mai bine necesităţilor 

actuale ale societăţii. O astfel de reglementare ar da şi posibilitatea creării 

unei jurisprudenţe care să ajute în soluţionarea problemelor ce vor apărea. 

Chiar în sistemele juridice în care libertatea soţilor în alegerea 

regimului matrimonial este nelimitată , recurgerea la reguli stabilite de soţi 

în mod nelimitat este privită cu reticenţă. 

O altă problemă este aceea a registrelor de evidenţă şi publicitate a 

convenţiilor matrimoniale, intervine dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru . Soluţia 

organizării şi ţinerii acestor registre de judecătorii nu mai corespunde 

actualei configurări a sistemului de competenţe al instanţelor judecătoreşti, 

din ale căror atribuţii se încearcă eliminarea celor care nu ţin de activitatea 

judiciară. În plus, legătura cu autorităţile judecătoreşti poate avea un impact 

psihologic negativ asupra destinatarilor legii. Având în vedere că notarii sau 

avocaţii sunt cei în faţa cărora se vor încheia convenţiile matrimoniale, o 

bună variantă de reglementare ar constitui-o ţinerea acestor registre la 

camerele notarilor publici sau, într-o altă variantă, de către primăriile 

municipiilor – reşedinţă de judeţ. 

Termenul propus pentru intrarea în vigoare este nepotrivit de scurt în 

raport cu necesitatea cunoaşterii noii reglementări de către destinatari , atât 
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de către persoanele căsătorite, cât şi de persoanele care urmează să încheie 

căsătoria, intervine dl.dep.dr.Luchian Ion . Totodată, cu noua reglementare 

ar trebui să se familiarizeze nu doar destinatarii direcţi, ci şi practicienii 

dreptului, în special notarii şi avocaţii, primii care vor fi chemaţi să dea 

lămuriri în legătură cu regimul matrimonial. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu solicită cuvântul şi arată că propunerea 

legislativă ar trebui să aibă în vedere şi raporturile juridice de drept 

internaţional privat, fiind astfel necesară corelarea noilor prevederi în 

materia regimurilor matrimoniale cu prevederile Legii nr.105/1992 privind  

reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. În acest sens, este de 

remarcat faptul că Legea nr.105/1992 a reglementat legea aplicabilă 

regimului matrimonial şi, respectiv, legea aplicabilă convenţiilor 

matrimoniale, în corelaţie cu reglementarea cuprinsă în Codul familiei, care 

nu permite încheierea convenţiilor matrimoniale. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  intervine şi reaminteşte că, în această 

perioadă, au loc dezbateri pe marginea proiectului noului Cod civil , unde va 

fi discutată şi problema regimurilor matrimoniale, eveniment organizat de 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi deci cu participarea unuia dintre 

segmentele juridice direct implicate în funcţionarea viitoare a regimurilor 

matrimoniale. Astfel, domnia sa consideră necesar ca promovarea  

propunerii legislative supuse analizei să fie corelată cu adoptarea noului Cod 

civil, Parlamentul urmând să se pronunţe cu privire la oportunitatea adoptării 

acestei propuneri legislative separat înainte de Codul civil. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă privind regimurile 

matrimoniale ( Plx 584/2007). 
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La punctul trei al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la comisie. 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 
 

 

 

 

 
 


