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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

23.02.2000, între orele 9,00-13,00, care a avut următoarea ordine de zi  

                   1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului. 

                   2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea O.G. nr. 54/2000 privind finanţarea din bugetul de stat, bugetul 

fondului de asigurări sociale de sănătate şi bugetele locale a unor activităţi şi 

programe în domeniul sănătăţii publice, desfăşurate de organizaţii 

neguvernamentale. 

                  3. Discuţii generale asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea O.G. nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a 

efectuării vaccinărilor. 

                  4. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind 

gestionarea şi dirijarea fondurilor băneşti destinate donatorilor de sânge. 

1. La primul punct al ordinii de zi au fost dezbătute prevederile din 

proiectul de Lege care se referă la atribuţiile Ministerul Sănătăţii în 

domeniul competenţelor de avizare a planului urbanistic general (PUG) şi a 

regulamentului local, aferent PUG. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat cu 14 voturi pentru avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului, în forma prezentată. 
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2. Proiectul de Lege prevăzut la punctul 2 al ordinii de zi a fost luat 

în discuţie de membrii comisiei care au dezbătut cofinanţarea unor  activităţi 

desfăşurate de către organizaţii neguvernamentale de profil, complementare 

programelor de sănătate. Referitor la sursele de finanţare din bugetul de stat 

şi bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate s-au emis păreri pro şi 

contra. 

În urma dezbaterilor, proiectul a fost adoptat în forma prezentată cu 

13 voturi pentru şi unul împotrivă. 

 

3. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

O.G.nr.53/2000, privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării 

vaccinărilor. Prezentul proiect de lege se impune ca o necesitate în domeniul 

reglementărilor activităţii de imunizare şi instituie obligativitatea efectuării 

vaccinării copiilor de către medicii de familie, indiferent de organizarea 

asistenţei medicale. Deoarece proiectul de lege nu prevede care sunt 

vaccinările şi revaccinările obligatorii, care este modalitatea de sancţionare a 

celor care nu se prezintă la vaccinări şi revaccinări şi totodată nu prevede 

obligativitatea medicilor şcolari de a efectua vaccinările în şcoli, comisia a 


