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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  19  – 21.02. 2013 

 

La lucrările comisiei din ziua de 19.02.2013 sunt prezenţi 19 

deputaţi, iar în zilele de 20 şi 21.02.2013 şi-au înregistrat prezenţa 18 

deputaţi, din totalul de 20 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent,  în calitate de invitat,   dl.Răzvan 

Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi 

controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi 

instituţiile din subordinea acestuia ( PLx 669/2011) . 

2. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul 

evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de 

management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 



Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare ( PLx 

677/2011). 

3. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx 384/2010 ) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate ( PLx 872/2010) - sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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

procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi 

controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi 

instituţiile din subordinea acestuia ( PLx 669/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că, în 

şedinţa din 8 mai 2012 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la 

comisie a proiectului de lege în vederea solicitării unui nou punct de vedere 

al Guvernului, examinării şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor 

privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către 

Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia, cu scopul de a se 

permite controlul mixt alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi 

reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în 

vederea eficientizării activităţii de control. În acest sens, activităţile specifice 

în domeniul financiar, în domeniul resurselor umane, al normării, organizării 
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şi salarizării vor putea fi controlate şi vor exista modalităţi de îndrumare, 

remediere a eventualelor nereguli constatate, precum şi sancţionarea 

acestora, după caz. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 

noiembrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  , Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci , Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi  Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

au avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Guvern. Totodată, domnia sa precizează că, în scopul eficientizării 

activităţilor din unităţile sanitare, indiferent de raportul de subordonare al 

acestora, în proiectul de lege a fost introdus un element de noutate, prin 

faptul că echipele de control pot fi constituite nu numai din persoane cu 

atribuţii în controlul domeniului sănătăţii publice, ci şi din persoane cu 

atribuţii specifice domeniilor financiar, resurse umane, normare, organizare 

şi salarizare.  

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi consideră că acest 

proiect de lege este benefic pentru sistemul sanitar. 

Dna.dep.dr.Camelia Bogdănici intervine şi subliniază faptul că 

apreciază acest proiect de lege, întrucât permite armonizarea spitalelor aflate 

în  subordinea Ministerului Sănătăţii cu cele ale autorităţilor publice locale. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

13 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Guvern. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul 

evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de 

management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare ( PLx 

677/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că, în 

şedinţa din 8 mai 2012 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la 

comisie a proiectului de lege în vederea solicitării unui nou punct de vedere 

al Guvernului, examinării şi depunerii unui nou raport. 

Prin soluţia normativă preconizată în cuprinsul acestui proiect de 

ordonanţă a Guvernului se asigură încadrarea Oficiului Tehnic de 

Dispozitive Medicale Certificare cu personal de specialitate, competent în 

domeniu conform cerinţelor de acreditare a organismelor notificate. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 

noiembrie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi  Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de 

Guvern. Totodată, domnia sa informează că, prin acest proiect de lege se 

oferă posibilitatea preluării personalului calificat pentru activităţile specifice 

de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de 

management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale, la Oficiul Tehnic de dispozitive Medicale Certificare. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Guvern. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx 384/2010 ) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, în 

şedinţa din 12 februarie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea solicitării unei noi 

examinări şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările ulterioare, 

în sensul eficientizării activităţii de acordare şi verificare a certificatelor de 

concediu medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, 

precum şi responsabilizarea atât a medicilor prescriptori cât şi a asiguraţilor 

beneficiari de certificate de concediu medical, în conformitate şi cu legislaţia 

similară a altor state membre ale Uniunii Europene.  

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

de lege în şedinţa din 16 iunie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil , iar  

Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a avizat negativ 

proiectul de lege, conchide domnia sa. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege, astfel încât se doreşte 

formularea unor amendamente, şi propune amânarea dezbaterilor. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până 

la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate ( PLx 872/2010) - sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, în 

şedinţa din 12 februarie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea solicitării unei noi 

examinări şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea numărului 

maxim de posturi din sistemul de asigurări sociale de sănătate, modalitatea 

de încadrare în acest număr maxim de posturi, precum şi încetarea 

contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu din sistemul de asigurări 

sociale de sănătate. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 decembrie 

2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi propune amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege, în vederea formulării, de către 

Ministerul Sănătăţii, a unor amendamente. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până 

la o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
RODICA NASSAR 
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