
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/ 83 / 18 aprilie 2011 
 

 

PROCES VERBAL 

 al lucrărilor comisiei din perioada  12 – 14 aprilie  2011   
 

La lucrările comisiei din zilele de 12 şi 13 aprilie 2011 sunt 

prezenţi 16 deputaţi, iar în ziua de 14 aprilie 2011 sunt prezenţi 15 

deputaţi, fiind absent 1 deputat.  

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 propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale  ( Pl x 

118/2011) . 

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. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 694/2010) . 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 

616/2010) . 

5. Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 126/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

6. Diverse. 

7. Studiu individual. 

 

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

a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx 

118/2011). 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, măsurile preconizate vizând introducerea 

obligatorie a orelor de educaţie pentru sănătate în unităţile de învăţământ 

preuniversitar şi în unităţile universitare, în cadrul studiilor de licenţă, în 

scopul asigurării unei informări corecte din punct de vedere ştiinţific şi 

crearea unui comportament individual sănătos. 

Prin punctul său de vedere nr.24178/11.04.2011, Ministerul 

sănătăţii susţine de principiu conţinutul propunerii legislative privind 

introducerea disciplinei de educaţie pentru sănătate, cu statut de disciplină 

obligatorie la toate nivelurile de învăţământ. 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin 

punctul său de vedere nr.10893/30.03.2011, nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative, conchide domnia sa. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, precizează că 

introducerea obligatorie a disciplinei „educaţie pentru sănătate” în 

instituţiile de învăţământ este benefică din următoarele considerente: 

- asigură informarea autorizată corectă din punct de vedere 

ştiinţific şi crearea unor comportamente individuale sănătoase a unui 

procent ridicat din populaţie, de la vârste cât mai tinere, insistând pe 

comportamentele preventive; 

- reprezintă, implicit, recunoaşterea oficială a importanţei acesteia 

pentru viaţa individului iar proiectele pilot realizate până în prezent în 

diferite judeţe ale ţării, proiecte conduse atât prin intermediul 

organizaţiilor guvernamentale cât mai ales prin organizaţii 

nonguvernamentale, au demonstrat succesul şi receptivitatea tinerilor 

pentru acest tip de iniţiative. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu solicită cuvântul şi 

subliniază că introducerea acestei discipline este utilă, dar numai în 

învăţământul preuniversitar. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi consideră că este necesară 

introducerea în textul legii, a persoanei care poate preda această disciplină 

în scoli, respectiv medicul şcolar sau medicul de familie, după caz. 

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

cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

 

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 
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modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării ( Plx 408/2010), cu care este sesizată, în comun, 

cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

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. 

Dezbaterile asupra proiectului de lege au fost reluate începând cu 

nr.crt.53, punctul 25 din ordonanţa de urgenţă, articolul 184 şi nr.crt.68, 

articolul 186 alin.(11) şi (13), care au fost amânate în şedinţa anterioară şi 

au continuat cu nr.crt.88, art.197 alin.(2). 

La punctul 25 din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi 

dl.dep.dr.Horia Cristian a formulat un amendament care vizează 

modificarea alin.(4)  al art.184, după cum urmează: 
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„(4) La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator si de 

serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul 

acestuia, un contract de administrare cu o durată de 4 ani, cu drept de 

prelungire dacă nu au fost realizaţi indicatorii de performanţă în proporţie 

de peste 75%. Indicatorii de performanta sunt evaluaţi anual de către 

comitetul director. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, 

după caz, in situaţia neîndeplinirii indicatorilor de performanta asumaţi 

poate înceta înainte de termen, cu aprobarea consiliului de 

administraţie , la solicitarea expresă a comitetului director. Dacă şeful 

de secţie, de laborator sau de serviciu medical selectat prin concurs se află 

în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să 

le înlăture în termen de maximum 30 de zile de la apariţia acestora. In caz 

contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat, cu unanimitate de voturi 

pentru. 

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

a depus un amendament care vizează modificarea alin.(6) al art.184, cu 

următorul cuprins: 

„(6) În secţiile, laboratoarele si serviciile medicale clinice funcţia de 

şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu medical se ocupă de 

cadrul didactic recomandat de senatul instituţiei de învăţământ medical 

superior în cauză, cu avizul managerului spitalului şi cu aprobarea 

Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice 

locale, cu respectarea prevederilor alin. (4) si (7).” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat, cu unanimitate de voturi 

pentru. 

La punctul 26 din ordonanţa de urgenţă, dna.dep.Sulfina Barbu, 

dl.dep.Vasile Gherasim şi dl.dep.Zanfir Iorguş, au formulat un 
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amendament care vizează modificarea alin.(8 ) al art.184, după cum 

urmează: 

1

„(8 ) 1 În cazul spitalelor publice din reţeaua autorităţilor 

administraţiei publice locale, condiţiile de participare la concursul 

prevăzut la alin. (8) se stabilesc prin Ordin al ministrului sănătăţii.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat, cu unanimitate de voturi 

pentru. 

Asupra punctelor 27 şi 28 din ordonanţa de urgenţă nu au fost 

făcute intervenţii, fiind adoptate, cu unanimitate de voturi, în forma 

prezentată. 

La punctul 38 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 

eliminarea alin.(2) al art.197. 

Supus la vot, amendamentul este respins cu majoritate de voturi. 

Asupra alin.(1) al art.197 nu au avut loc intervenţii, fiind votat, cu 

unanimitate de voturi, în forma prezentată. 

La acelaşi punct din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii a 

formulat un amendament, care vizează reformularea alin.(2) al art.197, cu 

următorul cuprins: 

„(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente 

drepturilor de personal stabilite potrivit alin. (1) reprezintă maximum 

70% din sumele contractate de casele de asigurări de sănătate din Fondul 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale 

furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului 

Sănătăţii cu această destinaţie, ca şi din surse ale consiliilor judeţene, 

locale sau consiliului general al municipiului Bucureşti, după caz.” 

Amendamentul este adoptat cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă 

şi 1 abţinere. 
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Tot în cadrul punctului 38 din ordonanţa de urgenţă, 

dl.dep.dr.Horia Cristian a depus un amendament, care vizează, 

introducerea unui nou alineat, alin.(3), în cadrul art.197, cu următorul 

cuprins: 

„(3) Începând cu anul  2011 contractul de furnizare de servicii 

între casele judeţene de asigurări de sănătate şi spital, va avea în 

vedere cuantumul cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi 

cheltuieli pentru medicamente, materiale sanitare şi service 

aparatură. Sumele cu această destinaţie nu pot fi mai mici de 20% 

din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile 

medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul 

Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie.  In caz contrar casele 

judeţene de asigurări de sănătate au obligaţia de a ajusta 

proporţional, în sens negativ,  tariful pe caz ponderat, care stă la 

baza contractului. Tariful pe caz ponderat poate fi reevaluat, la 

solicitarea spitalului ori de cate ori este nevoie. „ 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu 10 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă şi 3 abţineri. 

Asupra punctelor 39 şi 40 din ordonanţa de urgenţă, nu au fost 

făcute intervenţii, fiind votate, cu unanimitate de voturi, în forma 

prezentată. 

La punctul 41 din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.dr.Horia Cristian a 

depus un amendament care vizează introducerea unui nou alineat, alin.(5) 

în cadrul art.200, după cum urmează: 

„(5) La propunerea comisiei prevăzute la alin.(1)  şi numai cu 

avizul favorabil al consiliului de administraţie, conducerea spitalelor 

publice evaluate, poate fi revocată prin act administrativ al 

miniştrilor, al conducătorului instituţiei cu reţea sanitara proprie 
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sau, după caz, al primarului localităţii, al primarului general al 

municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean.” 

Supus la vot, amendamentul este adoptat cu majoritate de voturi.

Asupra punctelor 42 şi 43 din ordonanţa de urgenţă nu au fost 

făcute intervenţii, fiind votate, cu unanimitate de voturi, în forma 

prezentată. 

La punctul 44 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 

completarea art.262, alin.(1), cu o nouă literă, lit.d), cu următorul cuprins: 

„d) Transferuri către bugetul judeţului, în cotă de 30% din 

sumele încasate lunar, pentru susţinerea cheltuielilor de capital şi 

funcţionare a unităţilor medicale din subordinea autorităţilor locale.”  

Supus la vot, amendamentul este respins cu majoritate de voturi. 

Tot în cadrul punctului 44 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 abrogarea lit.a) a alin.(1) al art.263. 

Supus la vot, amendamentul este respins cu majoritate de voturi. 

La punctul 45 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 formulat un amendament care vizează 

introducerea, în cadrul art.364 a unui nou alineat, alin.(2), cu următorul 

cuprins: 

„(2) Din sumele colectate conform art.361, 363 şi 3631, la 

nivelul fiecărui judeţ, se transferă o cotă de 30% către bugetul 

judeţului-consiliul judeţean, în vederea asigurării cheltuielilor de 

sănătate de pe raza judeţului.” 
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Supus la vot, amendamentul este respins cu majoritate de voturi. 

Asupra Art.II – VI nu au fost făcute intervenţii, fiind votate, cu 

unanimitate de voturi, în forma prezentată. 

Asupra Art.VII din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.Mircea Nicu 

Toader, a depus o serie de amendamente, care vizează reformularea 

alin.(1), abrogarea alin.(2), precum şi reformularea alin.(3) şi (4), după 

cum urmează: 

„ (1) Plata sumelor de 673.903 mii lei, reprezentând obligaţiile 

unităţilor sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, 

respectiv 13.394 mii lei reprezentând obligaţiile unităţilor sanitare cu 

paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii, către furnizorii de bunuri şi servicii, înregistrate peste 

termenul de scadenţă, la data de 31 martie 2010, se efectuează din sumele 

aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii şi respectiv al Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii, de la bugetul de stat, alocate prin 

transferuri în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate. 

(2) Se abrogă. 

Alin.(3) din ordonanţa de urgenţă devine alin.(2), cu următorul 

cuprins: 

         „(2) Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plata ale 

unităţilor sanitare cu paturi, înregistrate la data de 31 martie 2010, se 

aprobă, după caz, prin ordin comun al ministrului sănătăţii, respectiv al 

ministrului transporturilor şi infrastructurii şi preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv al Casei de Asigurări de 

Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.” 
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Alin.(4) din ordonanţa de urgenţă devine alin.(3), după cum 

urmează: 

(3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la 

propunerea ordonatorilor principali de credite, sumele corespunzătoare 

în volumul şi structura bugetului de stat, aprobat Ministerului Sănătăţii, şi 

respectiv Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe anul 

2010. 

Alin.(5) din ordonanţa de urgenţă devine alin.(4), cu următorul 

cuprins: 

„(4) Autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii sunt abilitate să dispună măsurile 

necesare pentru a se preîntâmpina apariţia unor noi obligaţii restante de 

plată, la nivelul unităţilor sanitare din reţeaua proprie, precum şi pentru 

stingerea obligaţiilor de plată înregistrate la nivelul acestor unităţi, 

începând cu data intrării în vigoare a  prezentului act normativ.” 

Supuse la vot, amendamentele sunt adoptate, cu 10 voturi pentru, 

2 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

Dl.dep.Mircea Nicu Toader propune introducerea unor două noi 

articole, Art.VIII alin.(1), (2) şi (3) şi Art.IX, după cum urmează: 

„Art.VIII. - (1) Plata sumei de 2.185,8 mii lei, reprezentând 

obligaţiile unităţilor sanitare publice cu paturi din reţeaua 

Ministerului Justiţiei, către furnizorii de bunuri şi servicii 

înregistrate peste termenul de scadenţă la data de 30 iunie 2010, se 

efectuează din sumele aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii şi 

respectiv al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, de la 

bugetul de stat, alocate prin transferuri în bugetul Fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate. 

 (2) Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plată 

ale unităţilor sanitare cu paturi, înregistrate la data de 30 iunie 2010, 
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se aprobă, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi preşedintelui 

Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. 

 (3) Dispozţiile art.VII alin.(3) şi (4) din prezenta ordonanţă de 

urgenţă se aplică în mod corespunzător.” 

„Art.IX. - Sumele prevăzute la alin.(1) al art.VII din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.48/2010, precum şi suma 

prevăzută la alin.(1) al art.VIII din acelaşi act normativ, aşa cum a 

fost modificat prin prezenta lege de aprobare se plătesc eşalonat, în 

ordine cronologică, pe o perioadă de 90 de zile, începând cu data 

intrării în vigoare a prezentului act normativ.” 

Supuse la vot, amendamentele sunt adoptate, cu 10 voturi pentru, 

2 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat, cu unanimitate de 

voturi, cu amendamentele prezentate. Comisia pentru sănătate şi familie 

va întocmi un raport preliminar, care va fi înaintat Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu 

care suntem sesizaţi în comun, în vederea stabilirii unei şedinţe comune a 

celor două comisii. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 694/2010).  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea art.182 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea ocupării posturilor vacante din 
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sistemul sanitar potrivit normativelor de personal aflate în vigoare, pe 

categorii de personal şi tipuri de activităţi medicale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.24178/11.04.2011, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma 

prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege, iar Comisia pentru muncă şi protecţie socială a acordat 

aviz negativ, informează domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi  precizează 

că Ministerul Sănătăţii nu susţine această propunere legislativă, întrucât, 

posturile vacante din statele de plată ale spitalelor publice din reţeaua 

sanitară sunt posturi care se încadrează în normativul minimal 

obligatoriu, aprobat pe categorii de personal şi pe locuri de muncă prin 

Ordinul ministrului sănătăţii nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor 

de personal, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, 

numărul de posturi poate fi majorat peste normativul minimal, care este 

obligatoriu, la propunerea motivată a direcţiei de sănătate publică sau a 

unităţilor sanitare, în funcţie de subordonarea, cu aprobarea Ministerului 

Sănătăţii, în condiţiile legii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal 

aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare 

publice. Suspendarea ocupării prin concurs a posturilor vacante din 

unităţile sanitare cu paturi din sistemul sanitar a fost prevăzută prin acte 

normative de către Guvernul României, ca o consecinţă a crizei 

economice pe care o traversează România în prezent. Totodată, din punct 

de vedere al tehnicii legislative, sediul materiei acestei iniţiative 

legislative îl reprezintă actele normative de suspendare a ocupării 
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posturilor vacante prin concurs, şi nu Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii. 

În urma discuţiilor care au urmat, membrii comisiei hotărăsc, cu 7 

voturi pentru şi 2 abţineri, întocmirea unui raport de respingere asupra 

proiectului de lege. 

 

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

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  ( PLx 

616/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că, proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea art.331 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative 

vizând ca de pe cardul naţional să poată fi accesate şi informaţiile despre 

opţiunea individuală pentru donarea de ţesuturi şi organe în vederea 

transplantului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr. 

24178/11.04.2011, nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, au avizat 

favorabil iniţiativa legislativă, conchide domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază că 

această iniţiativă a rămas fără obiect, întrucât, prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.133/2010, a fost reglementată această posibilitate în ceea 

ce priveşte cardul naţional de asigurat. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, 

cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere asupra 

proiectului de lege. 

 

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

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra  propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Plx 126/2011), cu care este sesizată, în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, vizând managementul unităţii 

sanitare şi incompatibilităţile persoanelor din conducerea spitalului 

public. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 7 martie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr. 

24178/11.04.2011, nu susţine adoptarea propunerii legislative, 

informează domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie intervine şi arată că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, întrucât, în 

baza strategiei de descentralizare a sistemului de sănătate, în cadrul 

Capitolului II din HG nr.562/2009, intitulat „Obiective şi activităţi ale 

Strategiei”, este prevăzută înfiinţarea consiliilor de administraţie la 

nivelul spitalelor, din componenţa cărora să facă parte reprezentanţi ai 

Ministerului Sănătăţii, ai consiliilor judeţene/locale şi ai organizaţiilor 

 14



profesionale de nivel judeţean. Pentru spitalele clinice, acesta va avea şi 

reprezentanţi ai facultăţii de medicină respective. 

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

cu majoritate de voturi (1 abţinere), întocmirea unui raport preliminar de 

respingere, care va fi înaintat Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu care comisia noastră este 

sesizată în comun. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şapte 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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