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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

La lucrările Comisiei participă, în calitate de invitat dl.Cristian 

Anton-Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dna.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi , următoarea ordine 

de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii educaţiei naţionale  

( PL x 156/2010 ). 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi 

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

( PL x 495/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea 

şi avizarea Proiectului Legii educaţiei naţionale  ( PL x 156/2010 ). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, precizează că, 

proiectul de lege are ca obiect  reglementarea educaţiei naţionale, 

asigurarea cadrului legal pentru exercitarea dreptului fundamental la 

învăţătură, stabilind organizarea, structura, funcţiile, conducerea şi 

finanţarea unitară a învăţământului românesc. 

În opinia Guvernului, soluţiile legislative preconizate vin să creeze 

condiţiile necesare pentru realizarea modernizării şi restructurării 

coerente a sistemului de educaţie din România. 

În afara documentelor de expertiză şi politice pentru elaborarea 

soluţiilor legislative au fost consultate şi analizate comparativ cu 

legislaţia altor state precum Franţa, Finlanda, Austria, Norvegia, Coreea 

de Sud, Taiwan, etc. 

Propunerile legislative trebuiesc urmate de măsuri pentru formarea 

resurselor umane capabile să implementeze noua legislaţie, de acţiuni 

administrative şi alocări financiare corespunzătoare. 

Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior medical fac 

obiectul Capitolului 5, art.164 şi 165. 

Învăţământul superior din domeniile sănătate şi medicină 

veterinară, aşa cum sunt tratate în proiectul de lege se desfăşoară cu 

respectarea reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană. 

Dna dep.Mihaela Şandru arată că proiectul de lege cuprinde unele 

prevederi prin care absolvenţii învăţământului superior medical nu mai 

primesc diplomă de absolvire ci numai diplomă de masterat. 

Dl.dep.Horia Cristian intervine şi precizează că , în România, 

studiile medicale care se desfăşoară pe durata a 6 ani sunt echivalente cu 

masteratul. În accepţiunea internaţională există o singură diplomă.  
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Dna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, acordă cuvântul 

reprezentantului Ministerului Sănătăţii, dl.dr.Cristian Anton Irimie. 

Dl.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, 

subliniază că în conformitate cu prevederile art.164 alin.(2) din proiectul 

de lege între masterat şi licenţă nu există o legătură, acest lucru fiind bine 

de precizat. 

Dna dep.Sonia Drăghici intervine şi arată că , în conformitate cu 

dispoziţiile art.164 alin.(1) lit.a) durata ciclului de învăţământ rămâne 

aceiaşi. Referindu-se la art.164 alin.(16) , domnia sa reclamă că la 

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea nu se pot organiza cursuri de 

învăţământ superior medical deoarece nu există un contract de închiriere 

al spaţiului. 

Dl.dr.Cristian Anton Irimie intervine şi precizează că Spitalul de 

Pneumoftiziologie Oradea are o organizare unică aflându-se în 

subordinea consiliului local.  Domnia sa , referindu-se la proiectul de 

lege, atenţionează asupra faptului că , deşi absolventul facultăţii de 

medicină primeşte diploma de licenţă , dacă nu ia examenul de rezidenţiat  

devine şomer. În nici o altă profesie acest lucru nu se întâmplă. 

Dl.dep.Horia Cristian informează că lucrează la o iniţiativă 

legislativă privind rezidenţiatul , document pe care l-a înaintat , spre 

studiu, rectorilor universităţilor de medicină şi farmacie. În sistemul pe 

care domnia sa îl propune , absolventul poate urma un stagiu de pregătire 

plătit de către stat, după care poate lucra în sistemul public şi fără 

examenul de rezidenţiat. Astfel, se acordă posibilitatea ca medicii să 

lucreze în special în zonele defavorizate. Acest sistem se practică şi în 

alte ţări din Uniunea Europeană. 

Dl.dr.Cristian Anton Irimie apreciază iniţiativa domnului dep.Horia 

Cristian şi propune ca medicii absolvenţi ai facultăţii , fără examen de 

rezidenţiat, să se numească medici generalişti. 
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Dl.dep.Petre Movilă consideră că, în procesul de încadrare al 

absolvenţilor de medicină, este necesară implicarea Colegiului Medicilor 

din România, pentru evitarea eventualelor abuzuri. 

Dna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, informează pe cei 

prezenţi că dl.dep.Mihai Surpăţeanu a depus două amendamente care 

vizează completarea alin.(6) şi (14)  ale art.164 : 

“(6) La selecţia şi promovarea personalului didactic universitar din 

instituţiile de învăţământ superior cu programe de studii din domeniul 

sănătate se iau în considerare criteriile privind experienţa profesională 

medicală dovedită. În învăţământul superior din domeniul sănătate, 

pentru posturile didactice la disciplinele cu corespondent în reţeaua 

Ministerului Sănătăţii pot accede doar persoane care au obţinut, prin 

concurs, în funcţie de gradul universitar, titlurile în specialitatea postului 

de medic rezident, medic specialist, medic primar, după cum urmează: 

cel puţin rezident sau medic specialist pentru asistent universitar, 

respectiv medic primar pentru şef lucrări, conferenţiar, profesor 

universitar. 

(14) Poziţia de şef de clinică se ocupă pe baza hotărârii Senatului 

universităţii de către cadrele didactice universitare cu cel mai înalt grad 

universitar, respectiv conferenţiar universitar sau profesor universitar şi 

care au obţinut titlul didactic la o disciplină clinică cu corespondent 

în reţeaua Ministerului Sănătăţii. Şeful de clinică poate fi numit şef de 

secţie/şef de laborator, la propunerea Senatului universităţii, prin ordin al 

ministrului sănătăţii. În domeniul medicină veterinară, şeful clinicii 

veterinare este propus de Consiliul facultăţii, aprobat de Senatul 

universitar şi numit prin decizia rectorului.  

Amendamentele au fost însuşite de către Comisia pentru sănătate şi 

familie cu unanimitate de voturi. 
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În urma acestor dezbateri, Comisia a avizat favorabil cu 9 voturi 

pentru , 4 împotrivă şi 1 abţinere proiectul Legii educaţiei (PL-x 

156/2010). 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 495/2009), 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială . 

Dna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, menţionează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin intervenţiile legislative 

preconizându-se, în principal, trecerea Comisiei Naţionale de Acreditare a 

Spitalelor în subordinea Ministerului Sănătăţii, modificarea condiţiilor 

pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului, completarea cauzelor 

pentru încetarea contractului de management şi introducerea posibilităţii 

pentru managerii spitalelor, care au pregătire medicală, de a desfăşura şi 

activităţi medicale. 

În şedinţa din 23 martie 2010 Plenul Camerei Deputaţilor a luat 

în dezbatere Raportul comun asupra proiectului de Lege şi a hotărât, în 

temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, retrimiterea 

acestuia pentru rediscutarea în cadrul celor două comisii a art.178, 

alin.(2), lit.b). 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a întocmit un raport 

preliminar de înlocuire, prin care textul lit.b) va avea următorul cuprins: 

„b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în 

management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o 

instituţie de învăţământ superior acreditată potrivit legii.” 
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Dl.dr.Cristian Anton Irimie arată că Ministerul Sănătăţii 

agreează soluţia propusă de către Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

În textul propus de către Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au fost comasate prevederile lit.b) şi lit.c) din raportul iniţial, 

pentru claritatea textului şi pentru a înlătura dificultăţile de interpretare. 

Dl.dep.Horia Cristian intervine şi arată că domnia sa este 

autorul moral al retrimiterii proiectului de lege la comisie deoarece se 

crease o confuzie. Textul prezentat de către Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială, în raportul preliminar, este bun. 

În urma dezbaterilor care au avut loc,  Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 

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

domeniul sănătăţii ( PL x 495/2009) cu amendamentele prezentate care 

vor face obiectul raportului comun  suplimentar. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Diverse, dl.dep.Petre Movilă  a 

informat pe cei prezenţi asupra unei întâlniri de lucru cu membrii 

Comisiei pentru sănătate din Parlamentul Republicii Moldova , care va 

avea loc la Iaşi. Domnia sa invită membrii Comisiei să participe la 

această şedinţă, data întâlnirii urmând a fi stabilită ulterior. 

Dna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei,informează pe cei 

prezenţi asupra apariţiei pe site-ul Ministerului Sănătăţii a unui proiect de 

ordonanţă de urgenţă privind descentralizarea. În opinia domniei sale nu 

este bine să se guverneze prin ordonanţă de urgenţă deoarece majoritatea 

acestora sunt declarate neconstituţionale şi reprezintă o lipsă de respect 

pentru instituţia Parlamentară. Ar fi fost firesc , subliniază domnia sa , să 

se promoveze un proiect de lege în acest sens. 
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 La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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