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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 3 februarie 2009 între orele 14,00-19,00, în ziua de 4 

februarie 2009 între orele 10,00-16,30 şi în ziua de 5 februarie 2009 

între orele 9,00 – 12,30  având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor (PL- x 608/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (PL-x 

691/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 



nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

(PL-x 692/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2008 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PL-x 627/2008). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual.  

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către doamna deputat 

Rodica Nassar, preşedintele comisiei, supunând la vot ordinea de zi, 

care a fost adoptată în unanimitate. 

 

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

familie a procedat la examinarea în fond a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a 

Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor (PL- x 608/2005).  

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor în baza prevederilor art. 13 

alin.(7) din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea punerii în aplicare a 

reglementărilor privind acreditarea spitalelor. 
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Comisia pentru sănătate şi familie a constatat că odată cu 

punerea în aplicarea a Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, Legea spitalelor nr. 270/2003 a fost abrogată . În 

cuprinsul art. 175 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 se prevede, cu 

claritate, că modul de organizare şi funcţionare al Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor, se aprobă prin hotărâre de 

guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii, reglementările din 

prezentul proiect de lege, făcând obiectul  Hotărârii Guvernului nr. 

1148/2008.  

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a propus 

plenului Camerei Deputaţilor ,în unanimitate, respingerea  

proiectului de Lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare  a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor (PL- 

x 608/2005), ca fiind rămas fără obiect de reglementare. 

În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie a constatat că 

proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului (PL-x 691/2008) şi proiectului de Lege pentru 

completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

(PL-x 692/2008), care sunt supuse dezbaterii spre avizare, au un 

obiect comun de reglementare, respectiv modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005.  
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În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie a constatat că cele două proiecte de lege cuprind prevederi 

neclare şi care încalcă principiile care au stat la baza emiterii 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, creând 

discriminări între diferite categorii sociale care nu realizează 

venituri, şi nu precizează, conform art. 38 alin. (5) din Constituţia 

României, sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse.  

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 

15 voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea negativă a celor două proiecte 

de lege. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 

(PL-x 627/2008), secţiunea pentru sănătate, cu care este sesizată, în 

comun,  cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a constatat că 

prezenta rectificare bugetară nu afectează în niciun mod bugetul 

sănătăţii. 

În consecinţă, comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2008 (PL-x 627/2008) în forma înaintată de Guvern. 

 

La punctul cinci  al ordinii de zi „Diverse”, dl.dep. Petru 

Movilă, a solicitat ca Ministerului Sănătăţii o informare privind 

situaţia actuală a spitalelor regionale de urgenţă. 

De asemenea, dna.dep. Lucreţia Roşca a solicitat un punct de 

vedere al departamentului juridic al Ministerului Sănătăţii, precum 

şi o informare privind statutul cabinetelor de medicină de familie şi 

cabinetelor din ambulatoriul de specialitate, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008. 

 

La punctul şase 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 17 deputaţi:  

dna.dep. Rodica Nassar ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),  

dl.dep.jurist Ibram Iuseim (Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale),  

dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre ( Grup Parlamentar al PNL ),  

dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL ), 
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dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan Drăgulescu(Grup Parlamentar al PD-L),  

dna.dep.ing. Graţiela Leocadia Gavrilescu(Grup Parlamentar al 

PNL),   

dl.dep.dr. Stelian Ghiţă Eftemie ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.dr.Gabriel-Dan Gospodaru (Grup Parlamentar al PD-L),  

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

dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + PC ) 

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

dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ) 

dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L),  

dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup Parlamentar al PSD + PC), 

dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria Drăghici (Grup Parlamentar al PSD + 

PC ),  

dl.dep.ing. Derzsi Ákos( Grup Parlamentar al UDMR ), 

  fiind absenţi motivat dl.dep.dr. Călin Potor ( Grup Parlamentar al 

PD-L) şi dl.dep.ec. Dumitru Pardău ( Grup Parlamentar al PD-L) 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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