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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 20.04.2010 între orele 10,00 - 14,00, în ziua 

de  21.04.2010 între orele 14,00-19,00 şi în ziua de 22.04.2010 

între orele 9,00-12,00, având 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. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la  

dezbaterea şi avizarea proiectului Legii educaţiei (PL-x 

156/2010). 
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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. 

Soluţiile legislative preconizate vin să creeze condiţiile 

necesare pentru realizarea modernizării şi restructurării coerente 

a sistemului de educaţie din România. 

Documentele 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. 

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. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia a avizat 

favorabil cu 9 voturi pentru , 4 împotrivă şi 1 abţinere 

proiectului Legii educaţiei (PL-x 156/2010), cu amendamentele 

care vor face obiectul avizului. 

 

La punctul doi 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) . 
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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 . 

În urma dezbaterilor care au avut loc, au fost aprobate 

amendamente de formă şi de fond care vizează:  

- completarea articolului unic care devine art.I; 

- introducerea unui nou punct ca pct.1 pentru 

modificarea lit.a) a alin.(15) al art.111 ; 

- modificarea alin.(2) al art.178; 

- modificarea lit.a) a alin.(1) al art.180; 

- introducerea unui nou articol ca art.II. 

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 
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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, 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 18 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), 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), 

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

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 
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Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

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

Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L)  . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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