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PROCES VERBAL 

al şedinţei comisiei din perioada 05 - 07 aprilie 2011  

 

La lucrările comisiei  sunt prezenţi 12 deputaţi,  fiind absenţi 

4 deputaţi. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul 

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

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei ( PL x 159/2011). 

2. Continuarea dezbaterilor în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării ( Plx 408/2010) , sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 



La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei ( PL x 159/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că, prin 

prezenta ordonanţă de urgenţă se preconizează următoarele schimbări: 

- diminuarea perioadei de verificare a situaţiei socio-

economice a familiei prin anchetă socială dispusă de primar de la 15 zile, 

la 10 zile de la depunerea cererii de către solicitant; 

- reglementarea acordării dreptului la alocaţia pentru 

susţinerea familiei începând cu luna depunerii cererii şi nu cu luna 

următoare cum era reglementat anterior, respectiv cu luna ianuarie pentru 

cei care depun cererea în această lună 

- reglementarea plăţii drepturilor de alocaţie pentru susţinerea 

familiei în luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, pentru 

evitarea formării de debite în situaţia modificărilor în componenţa 

familiei şi veniturile acesteia ce ar putea conduce la acordarea de drepturi 

nejustificate. 

Proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 

în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată, prin aprobare tacită, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei, hotărăsc, 

cu 11 voturi pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării ( Plx 408/2010) , cu care esuntem sesizaţi, în 
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comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, reaminteşte că 

proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile 

legislative vizând, potrivit Notei de fundamentare, „creşterea implicării 

autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea activităţii 

spitalului şi stabilirea cadrului legal pentru gestionarea eficientă a 

asistenţei medicale acordată în unele unităţi sanitare cu paturi”. Totodată, 

este propusă stabilirea unei noi clasificări a spitalelor, în funcţie de 

competenţe, precum şi a modalităţii de plată a obligaţiilor restante la 

furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi utilităţi. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.13431/28.02.2011 susţine adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamentele pe care le-a înaintat comisiei. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, cu care este sesizată în comun, a întocmit un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente, conchide 

domnia sa.  

Dezbaterile asupra proiectului de lege se reiau de la nr.crt.26, 

punctul 11, articolul 170. 

Asupra punctului 11  nu au fost formulate amendamente, fiind 

adoptat, cu 11 voturi pentru, în forma ordonanţei de urgenţă. 

La punctul 12 din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei 

(Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi Serviciul Român de 
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informaţii, au formulat un amendament care vizează modificarea art.171 

alin.(5), după cum urmează: 

„(5) În funcţie de competenţe, spitalele pot fi clasificate pe 

categorii. Criteriile în funcţie de care se face clasificarea se aprobă prin 

ordin al ministrului sănătăţii, iar pentru ministerele şi instituţiile cu 

reţea sanitară proprie din sistemul de apărare, ordine publică, 

siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, prin ordin comun al 

ministrului sănătăţii şi al miniştrilor/conducătorilor instituţiilor 

respective.” 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 11 voturi pentru. 

Asupra punctului 13, dl.dep.Horia Cristian a depus două 

amendamente, care vizează completarea art.174 cu alin.(51) şi (61), din 

ordonanţa de urgenţă, după cum urmează: 

„(51) In cazul in care Ministerul Sănătăţii nu avizează 

favorabil desfiinţarea / restructurarea / reorganizarea, aşa cum sunt 

prevăzute la alin (3) – (5), iniţiate de autorităţile administraţiei 

publice, ministrul sănătăţii are obligaţia de a prezenta in termen de 

90 de zile propuneri de restructurare, reorganizare sau preluare a 

spitalului,  inclusiv propuneri privind sursele financiare necesare.” 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 9 voturi pentru şi 2 

abţineri. 

„ (6 ) Organizarea de saloane sau paturi private în structura 1

secţiilor  spitalului public se face prin decizia managerului cu 

aprobarea consiliului de administraţie al spitalului public. „ 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 11 voturi pentru. 

La punctul 14 din ordonanţa de urgenţă, dna.dep.prof.dr.Sonia 

Drăghici şi dl.dep.prof.dr.Florian Popa, au formulat un amendament care 

vizează modificarea alin.(2 ) al art.178 din Legea nr.95/2006, cu  1

următorul cuprins: 
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„(2 ) Pentru spitalele clinice de categoria I, IM, II şi IIM, în care 1

se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, 

managerul trebuie să fie cadru didactic universitar în domeniul medical, 

juridic sau economic şi să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare 

în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi 

stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.” 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 7 voturi pentru şi 4 

abţineri. 

Tot la acest punct din ordonanţa de urgenţă, dna.dep.Sulfina Babu 

a formulat un amendament care vizează modificarea alin.(3) al art.178, 

după cum urmează: 

„(3) Managerul, persoană fizică sau juridică, încheie contract de 

management cu Ministerul Sănătăţii, ministerele sau instituţiile cu reţea 

sanitară proprie, reprezentate de ministrul sănătăţii, conducătorul 

ministerului sau instituţiei, după caz, pe o perioadă de maximum 3 ani, 

sau conform reglementărilor proprii pentru ministerele sau 

instituţiile cu reţea sanitară proprie, după caz.” 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 11 voturi pentru. 

La punctul 15 din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul administraţiei şi Internelor, 

Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi 

Serviciul Român de Informaţii au depus un amendament care vizează 

reformularea alin.(31) al art.178, după cum urmează: 

„(31) Atribuţiile managerului interimar se stabilesc şi se aprobă 

prin ordin al ministrului sănătăţii, iar pentru ministerele şi instituţiile 

cu reţea sanitară proprie din sistemul de apărare, ordine publică, 

siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, prin ordin al 
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ministrului sănătăţii şi al miniştrilor/ conducătorilor instituţiilor 

respective, după caz.” 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 11 voturi pentru. 

Tot în cadrul aceluiaşi punct, dl.dep.dr.Horia Cristian a formulat 

un amendament care vizează introducerea unui nou alineat, ca alin.(32), în 

cadrul art.178, cu următorul cuprins: 

„(32) Criteriile generale de performanţă ale managerului 

interimar se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, 

pentru fiecare categorie de spital. „ 

Cu 11 voturi pentru, amendamentul este aprobat. 

La punctul 16 din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.dr.Horia Cristian a 

formulat două amendamente care vizează introducerea, unor două noi 

alineate,  alin.(41) şi (42), în cadrul art.178, după cum urmează: 

„ (4 ) Bugetul este aprobat de către consiliul de administraţie. 1

Execuţia anuală a bugetului este evaluata şi aprobată de către 

consiliul de administraţie.” 

“(42) Evaluarea îndeplinirii criteriilor generale şi speciale ale 

contractului de management se face anual sau ori de cate ori este 

nevoie în baza unei hotărâri a  consiliului de Administraţie, la 

solicitarea Ministerului Sănătăţii, a ministrului în cazul ministerelor 

cu reţea sanitară proprie, respectiv la cererea consiliului judeţean 

sau local.” 

Supuse la vot, cele două amendamente sunt aprobate cu 11 voturi 

pentru. 

La punctul 17 din ordonanţa de urgenţă dl.dep.dr.Horia Cristian a 

depus un amendament care vizează introducerea, în cuprinsul art.179 a 

unui nou alineat, ca alin.(1 ), cu următorul cuprins: 1
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„(1 ) Comisia de concurs este formata din membrii consiliului 1

de administraţie şi un număr de 3 experţi în domeniile economic, 

juridic si medical.” 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 11 voturi. 

 Tot la acelaşi punct din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii 

a depus un amendament care vizează reformularea alin.(2) al art.179, 

după cum urmează: 

„(2) Managerul este numit prin ordin al ministrului sănătăţii, al 

ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin act 

administrativ al conducătorului instituţiei, al primarului unităţii 

administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti, 

rectorului universităţii de medicină şi farmacie sau decanului 

facultăţii de medicină, al preşedintelui consiliului judeţean, după 

caz.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 11 voturi. 

Tot în cadrul aceluiaşi punct din ordonanţa de urgenţă, dna.Sulfina 

Barbu a propus introducerea alin.(21) al art.179, cu următorul cuprins: 

„(2 ) În cazul în care conducătorul instituţiei, primarul 1

unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului 

Bucureşti sau preşedintele consiliului judeţean nu a emis actul 

administrativ de numire în termen de 15 zile de la susţinerea 

concursului, managerul va fi numit temporar, prin ordin al 

ministrului sănătăţii în baza rezultatului concursului, până la 

soluţionarea în instanţa de contencios administrativ.” 

Cu 11 voturi pentru, amendamentul este adoptat. 

Tot la punctul 17 din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul administraţiei şi Internelor, 

Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi 
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Serviciul Român de Informaţii au depus un amendament care vizează 

modificarea alin.(3) al art.179, după cum urmează: 

„(3)  Pentru spitalele din sistemul de apărare, ordine publică, 

siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, funcţia de 

comandant/director general, după caz, de manager, se ocupă de o 

persoană numită de conducătorul ministerului sau al instituţiei care are în 

structură spitalul, conform reglementărilor proprii.”  

La acest amendament se propune eliminarea sintagmei „adaptate 

la specificul prevederilor prezentului titlu”. 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 11 voturi pentru. 

La punctul 18 din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.dr.Horia Cristian a 

formulat un amendament care vizează modificarea alin.(6) al art.179, 

după cum urmează: 

"(6) Managerul interimar si ceilalţi membrii ai comitetului 

director interimar se numesc in condiţiile prevăzute la alin. (5) pe o 

perioada de maximum 3 luni, cu posibilitatea de a fi prelungit de 

maxim 1 singura data". 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 11 voturi. 

Asupra punctului 19 nu au fost depuse amendamente, acesta fiind 

votat, cu 11 voturi pentru, în forma prezentată în ordonanţa de urgenţă. 

La punctul 20 din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.dr.Horia Cristian a 

formulat un amendament care vizează completarea lit.d) a alin.(1) al 

art.182, după cum urmează: 

"d) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea 

sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul 

Sănătăţii, ministerele si instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, 

de către autorităţile administraţiei publice locale, in condiţiile prevăzute 

la art.174, cu aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie;” 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 11 voturi pentru. 
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Asupra punctului 21 nu au fost făcute intervenţii, fiind votat, cu 11 

voturi pentru, în forma prezentată în ordonanţa de urgenţă. 

La punctul 22 din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul administraţiei şi Internelor, 

Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi 

Serviciul Român de Informaţii au depus un amendament care vizează 

introducerea unui nou alineat,  alin.(61) în cadrul art.183, cu următorul 

cuprins: 

„(61) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), (5) şi (6), 

ministerele  şi instituţiile cu reţeaua sanitară proprie din sistemul de 

apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate 

judecătorească pentru care  structura şi atribuţiile comitetului 

director, ocuparea funcţiilor specifice acestuia, precum şi durata 

contractului de administrare, se stabilesc prin ordin al 

ministrului/conducătorului instituţiei respective.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 11 voturi pentru. 

La punctul 23 din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.dr.Horia Cristian a 

depus un amendament care vizează reformularea alin.(1) al art.1832, cu  

următorul cuprins: 

„(1) Managerul are obligaţia să pună în aplicare deîndată 

masurile dispuse de consiliul de administraţie, în baza auditului 

intern sau extern solicitat de consiliul de administraţie.” 

Cu 11 voturi pentru, amendamentul este adoptat. 

Tot la acelaşi punct din ordonanţa de urgenţă, dna.dep.Sulfina 

Barbu, dl.dep.Vasile Gherasim şi dl.dep.Zanfir Iorguş, au depus un 

amendament care vizează introducerea, la art.1833 a alin.(3), cu următorul 

cuprins: 
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„(3) În cazul în care autoritatea centrală în domeniul sănătăţii 

prin comisiile de evaluare constată  deficienţe majore în activitatea 

spitalului, poate propune consiliului de administraţie revocarea din 

funcţie a managerului.” 

Cu 11 voturi pentru, amendamentul este adoptat. 

Asupra punctului 24  din ordonanţa de urgenţă nu au fost făcute 

intervenţii, fiind aprobat, cu 11 voturi pentru. 

Dezbaterile asupra punctelor 25, 26, 26  şi 27 sunt amânate pentru 1

viitoarea şedinţă a comisiei. 

Asupra punctului 28 din ordonanţa de urgenţă nu au fost făcute 

intervenţii, fiind aprobat, cu 11 voturi pentru. 

La punctul 29 din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.dr.Horia Cristian a 

depus un amendament care vizează modificarea lit.c) a alin.(4) al art. 185, 

care va avea următorul cuprins: 

„c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea 

resurselor financiare ale spitalului, prevăzute în bugetul acestuia;” 

Cu 11 voturi pentru, amendamentul este aprobat. 

Asupra punctului 30 din ordonanţa de urgenţă nu au avut loc 

intervenţii, fiind aprobat, cu 11 voturi pentru. 

La punctul 31 al ordonanţei de urgenţă, dna.dep.Sulfina Barbu, 

dl.dep.Vasile Gherasim şi dl.dep.Zanfir Iorguş, au propus un amendament 

care vizează modificarea preambulului alin.(1) al art.186, în sensul 

înlocuirii sintagmei „5-8 membri” cu sintagma „7-10 membri”. 

Supus la vot, amendamentul este respins, cu 11 voturi. 

Tot la acest punct din ordonanţa de urgenţă, Comisia pentru 

sănătate şi familie şi Ministerul Sănătăţii au formulat un amendament 

care vizează modificarea preambulului alin.(1) art.186, în sensul înlocuirii 

sintagmei”5-8 membri” cu sintagma „5 membri”. 

Amendamentul este aprobat cu 11 voturi pentru. 
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Asupra lit.a)- d) nu au fost formulate amendamente, fiind aprobate, 

cu 11 voturi, în forma ordonanţei de urgenţă. 

La alin.(1) al art.186, dna.dep.Sulfina Barbu, dl.dep.Vasile 

Gherasim şi dl.dep.Zanfir Iorguş, au formulat un amendament care 

vizează modificarea literelor e) şi f) din ordonanţa de urgenţă, după cum 

urmează: 

„e)  un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului 

Medicilor din România; 

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor 

Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.” 

Supuse la vot, amendamentele sunt respinse cu 11 voturi. 

Tot la art.186 alin.(2) lit.e), dl.dep.Samoil Vâlcu a propus 

reformularea, după cum urmează: 

„e)  un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului 

Medicilor din România, a  Colegiului Medicilor Dentişti sau a 

Colegiului Farmaciştilor.” 

Cu 11 voturi, amendamentul este respins. 

Tot în cadrul aceluiaşi punct din ordonanţa de urgenţă, 

dna.dep.Sulfina Barbu, dl.dep.Vasile Gherasim şi dl.dep.Zanfir Iorguş, au 

formulat un amendament care vizează introducerea, la art.186 alin.(2) a 

unei noi litere, lit.g), cu următorul cuprins: 

„g) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia 

Pacienţilor, cu statut de invitat.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat, cu 11 voturi pentru. 

Tot în cadrul aceluiaşi punct al ordonanţei de urgenţă, 

dna.dep.Sulfina Barbu a formulat două amendamente care vizează 

reformularea alin.(3) al art.186 şi introducerea unui nou alineat, alin.(3 ), 

după cum urmează: 

1
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„(3) Componenţa consiliului de administraţie pentru spitalele 

publice ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se 

stabileşte conform reglementărilor proprii prin ordin sau decizie, 

după caz. 

 (31) Pentru spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, 

cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), membrii consiliului de 

administraţie sunt:” 

Supuse la vot, cele două amendamente sunt adoptate, cu 11 voturi 

pentru. 

Asupra literelor a) - c) ale alin.(3) nu au fost formulate 

amendamente, fiind votate, cu 11 voturi pentru, în forma prezentată în 

ordonanţa de urgenţă. 

Tot în cadrul aceluiaşi punct al ordonanţei de urgenţă, 

dna.dep.Sulfina Barbu a formulat un amendament care vizează 

reformularea lit.d)  şi e) şi introducerea unei noi litere, lit.f), după cum 

urmează: 

        „d) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din 

România; 

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor 

Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; 

 f) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia 

Pacienţilor, cu statut de invitat.” 

Cu 11 voturi pentru, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat 

textele lit.d) şi e) în forma prezentată în ordonanţa de urgenţă şi textul 

lit.f) din amendamentul prezentat. 

Dl.dep.Samoil Vâlcu a formulat un amendament, care vizează 

modificarea  art.186 şi lit.e) a alin.(3), după cum urmează: 
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„e)  un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului 

Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti sau a 

Colegiului Farmaciştilor.” 

Supus la vot, amendamentul este respins cu 11 voturi. 

La art.186, după alin.(3 ), Ministerul Sănătăţii, 1 Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei 

(Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi Serviciul Român de 

informaţii, propun introducerea unui nou alineat, alin.(32), cu următorul 

cuprins: 

„(32)Pentru spitalele din reţeaua ministerelor şi instituţiilor 

din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi 

autoritate judecătorească, membrii consiliilor de administraţie sunt: 

a) 4 reprezentanţi pentru spitalele clinice, respectiv 5 

reprezentanţi pentru celelalte spitale, din structurile proprii 

ministerelor şi instituţiilor care au în subordine spitalul respectiv; 

b) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de 

medicină, pentru spitalele clinice, care nu au integrare clinică în 

spitalul respectiv; 

c) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului 

Medicilor din România, cu statut de invitat; 

d) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului 

Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România, cu statut de invitat.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat, cu 11 voturi pentru. 

La alin.(4) al art.186, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei 

(Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi Serviciul Român de 

informaţii, au formulat un amendament care vizează reformularea, după 

cum urmează: 
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 „(4) Instituţiile prevăzute la alin. (2), (3), (31) şi (32) sunt 

obligate să îşi numească şi membrii supleanţi în consiliul de 

administraţie.” 

Amendamentul este aprobat cu 11 voturi pentru. 

Tot în cadrul aceluiaşi punct al ordonanţei de urgenţă, 

dna.dep.Sulfina Barbu a formulat un amendament care vizează 

reformularea alin.(5) al art.186, după cum urmează: 

„(5) Pentru spitalele din cadrul Ministerului Sănătăţii şi cele 

din reţeaua autorităţilor administraţiei locale, managerul participă la 

şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 11 voturi pentru. 

Alin.(6)  este aprobat cu 11 voturi pentru în forma ordonanţei de 

urgenţă. 

La alin.(7) al art.186, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei 

(Administraţia Naţională a Penitenciarelor) şi Serviciul Român de 

informaţii, au formulat un amendament care vizează reformularea, după 

cum urmează: 

„(7) Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se 

numesc prin act administrativ de către instituţiile prevăzute la alin. (2), 

(3), (31) şi (32).” 

Supus la vot, amendamentul este acceptat cu 11 voturi pentru. 

Alineatele (8) -  (10) ale art.186 sunt adoptate, cu 11 voturi pentru 

în forma prezentată în ordonanţa de urgenţă.

Dezbaterile asupra amendamentelor depuse la art.186 alin.(11) şi 

(13) sunt amânate pentru viitoarea şedinţă a comisiei. 

Asupra punctului 32 din ordonanţa de urgenţă nu au fost făcute 

intervenţii, fiind aprobat, cu 11 voturi pentru. 

 14



La punctul 33 din ordonanţa de urgenţă membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie şi Ministerul Sănătăţii, au formulat un amendament 

care vizează modificarea alin.(1) al art.189, după cum urmează: 

„ (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului 

public cu casa de asigurări de sănătate se negociază de către manager cu 

conducerea casei de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în 

contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate cu respectarea 

decontării integrale, lunar, a serviciilor contractate şi efectuate.”  

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 11 voturi pentru. 

Asupra alineatului (2) al art.189, nu au fost depuse amendamente, 

fiind votat, cu 11 voturi pentru în forma ordonanţei de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian a depus un amendament care vizează 

modificarea alin.(3) al art.189, cu următorul cuprins: 

„(3) In cazul spitalelor publice aparţinând autorităţilor 

administraţiei publice locale, comisia de mediere prevăzuta la alin. (2) 

este formata din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, respectiv ai 

consiliului de administraţie precum şi ai Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, care, în termen de maximum 10 zile, soluţionează 

divergenţele.” 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 11 voturi. 

La punctul 34 din ordonanţa de urgenţă, asupra alin.(1) nu au fost 

formulate amendamente, fiind aprobat cu 11 voturi pentru, în forma 

prezentată. 

De asemenea, asupra preambulului alin.(2) şi a lit.a) nu au fost 

făcute intervenţii, fiind aprobate, cu 11 voturi pentru, în forma din 

ordonanţa de urgenţă. 

Dna.dep.Sulfina Barbu, a depus un amendament care vizează 

modificarea lit.b) a art.190, având următorul cuprins:  
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„b) dotarea cu echipamente medicale şi alte dotări independente 

de natura cheltuielilor de capital;” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 11 voturi. 

Asupra lit.c) - e) nu au fost depuse amendamente, fiind votate, cu 

11 voturi pentru în forma din ordonanţa de urgenţă. 

La lit.f), dna.dep.Sulfina Barbu a depus un amendament, cu 

următorul cuprins: 

„f) activităţi specifice ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 

proprie, precum şi unele cheltuieli de administrare şi funcţionare ale 

unităţilor sanitare din aceste reţele.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat, cu 11 voturi pentru. 

Asupra lit.g) – i) ale alin.(3) nu au fost depuse amendamente, fiind 

aprobate, cu 11 voturi pentru în forma din ordonanţa de urgenţă. 

De asemenea, alin.(3) al art.190, este adoptat, cu 11 voturi pentru, 

în forma ordonanţei de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian a depus un amendament care vizează 

modificarea alin.(4) al art.190, cu următorul cuprins: 

„(4)  Pentru spitalele publice prevăzute la alin. (1), bugetele locale 

participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, 

respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, 

extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale, inclusiv 

cheltuieli pentru servicii medicale in vederea  bunei desfăşurări a 

actului medical, a unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau 

local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în 

bugetele locale.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 11 voturi pentru. 

Asupra preambulului alin.(5) precum şi a lit.a) – d) nu au fost 

depuse amendamente, fiind aprobate, cu 11 voturi pentru, în forma din 

ordonanţa de urgenţă. 
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Dl.dep.dr.Horia Cristian a depus un amendament care vizează 

modificarea lit.e) şi lit.h) ale alin.(5) ale art.190, cu următorul cuprins: 

„e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu 

casele de asigurări private,  operatori economici, sau persoane fizice;” 

„h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, acordate ca 

servicii medicale la cerere, la solicitarea pacienţilor.” 

Supuse la vot, amendamentele sunt adoptate, cu 11 voturi pentru. 

Asupra lit.f), g), i) şi j) ale alin.(5) nu au fost depuse 

amendamente, fiind aprobate, cu 11 voturi pentru în forma prezentată. 

La punctul 35 din ordonanţa de urgenţă, dna.dep. Rodica Nassar , 

dl.dep.Ion Burnei , dl.dep. Florian Popa  , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici, 

dna.dep. Lucreţia Roşca, au depus un amendament care vizează 

modificarea preambulului art.1901, cu următorul cuprins: 

„Art.1901.- Spitalele publice din reţeaua autorităţilor 

administraţiei publice locale, încheie contracte cu Ministerul Sănătăţii, 

prin structurile deconcentrate din teritoriu, pentru:” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat, cu 11 voturi pentru. 

Tot în cadrul aceluiaşi punct, asupra art.190  – 190  nu au fost 2 4

depuse amendamente, fiind aprobate, cu 11 voturi pentru în forma 

prezentată. 

Asupra preambulului alin.(1) al art.190 , nu au fost 5 depuse 

amendamente, fiind aprobat, cu 11 voturi pentru, în forma prezentată în 

ordonanţa de urgenţă. 

La lit.a) a art.1905, Ministerul Sănătăţii a propus următoarea 

reformulare: 

„a)  finalizarea obiectivelor de investiţii noi, de investiţii în 

continuare, nominalizate de la data transferării managementului, în 

listele programului de investiţii, anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii 

din legea bugetului de stat, aflate în derulare la nivelul spitalelor; 
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Supus la vot, amendamentul este adoptat, cu 11 voturi pentru. 

Dna.dep.Sulfina Barbu a depus un amendament care vizează 

reformularea lit.b) a alin.(1) al art.190 , după cum urmează: 5

b) dotarea cu echipamente medicale şi alte dotări independente 

de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile în care autorităţile 

administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu 

fonduri în cuantum de  5% din valoarea acestora. 

Ministerul Sănătăţii şi dl.dep.dr.Horia Cristian, propun ca, în 

cuprinsul textului amendamentului prezentat, înaintea sintagmei  „5%”  

să se introducă sintagma „minimum”. 

De asemenea, dl.dep.dr.Horia Cristian propune adăugarea, la 

finalul textului „cuantumul de 5% include şi cheltuielile de modernizare a 

infrastructurii spitaliceşti necesară instalării aparaturii medicale.” 

Amendamentul este aprobat, cu 11 voturi pentru. 

Asupra lit.c) şi d) ale alin.(1) nu au fost formulate amendamente, 

fiind votate, cu 11 voturi pentru în forma prezentată. 

Dna.dep.Antonella Marinescu a formulat un amendament care 

vizează modificarea alin.(2) al art.1905, cu următorul cuprins: 

„(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sanatatii si din 

bugetul autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) lit. 

b), c) si d), criteriile de alocare, precum şi lista spitalelor publice 

beneficiare, se aprobă anual, prin ordin al ministrului sănătăţii, după 

consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice, în termenul prevăzut de actele normative în vigoare.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 11 voturi pentru. 

Asupra alin.(3) şi (31) nu au fost formulate amendamente, fiind 

votate, cu 11 voturi pentru în forma prezentată. 
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Dna.dep.Sulfina Barbu a depus două amendamente care vizează 

introducerea, în cuprinsul art.1905 a două noi alineate, ca alin.(4) şi 

alin.(5), după cum urmează: 

„(4) Ministerul Sănătăţii este abilitat să organizeze licitaţii 

naţionale pentru achiziţia de echipamente medicale pentru spitalele 

publice din reţeaua proprie şi cea aparţinând autorităţilor 

administraţiei publice locale, în limita prevederilor bugetare 

aprobate cu această destinaţie. 

(5) Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 

publice locale beneficiază, în calitate de utilizatori finali, de 

echipamente, bunuri, servicii, lucrări de reparaţii capitale şi investiţii 

pentru modernizarea, transformarea, extinderea şi consolidarea 

construcţiilor existente procurate din fonduri externe rambursabile 

şi nerambursabile, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii, 

derulate în conformitate cu acordurile de împrumut şi respectiv cu 

proiectele aprobate.” 

Supuse la vot, cele două amendamente sunt aprobate, cu 11 voturi 

pentru. 

   Asupra art.1906 nu au fost formulate amendamente, fiind 

aprobat, cu 11 voturi pentru, în forma prezentată. 

De asemenea, este aprobată, cu 11 voturi pentru, abrogarea 

art.1907, propusă de către Senat. 

La punctul 36 din ordonanţa de urgenţă, alin.(1) şi (2) sunt 

aprobate cu 11 voturi pentru, în forma prezentată. 

La acelaşi punct din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.dr.Horia 

Cristian a formulat două amendamente care vizează modificarea alin.(3) 

şi alin.(4) ale art.191, după cum urmează: 
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„(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public se aprobă 

de consiliul de administraţie, la propunerea managerului spitalului.” 

„(4) Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public se 

repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului. 

Repartizarea sumelor se face, având in vedere realizările din anul 

anterior.” 

Supuse la vot, cele două amendamente sunt aprobate, cu 11 

voturi pentru. 

Asupra alin.(5) – (8) nu au fost formulate amendamente, fiind 

aprobate, cu 11 voturi pentru, în forma ordonanţei de urgenţă. 

Asupra punctelor 37  din ordonanţa de urgenţă nu au fost făcute 

intervenţii, fiind aprobat, cu 11 voturi pentru. 

Discuţiile asupra proiectului de lege s-au oprit la punctul 38 din 

ordonanţa de urgenţă. 

 

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. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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