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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 25.08.2009, între orele 9,00-14,00, în ziua de 

26.08.2009, între orele 9,30-14,30, în ziua de 27.08.2009, între 

orele 9,00-13,30 şi în ziua de 28.08.2009 între orele 9,00-12,30, 

având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru 

instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei (PL-x 302/2009). 

2. Dezbateri  asupra proiectului  de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale  (PL-x 137/2009).  

 

 

 



Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna 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, asupra 

proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei 

Mamei (PL-x 302/2009)  adoptat de către Senat în şedinţa din 9 

iunie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare 

instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei, cu scopul evidenţierii 

importanţei ambilor părinţi în viaţa de familie şi în societatea 

românească. 

Reglementarea este motivată de necesitatea întăririi 

principiului egalităţii de tratament şi a rolului fiecărui părinte în 

creşterea şi educarea copiilor. 

În urma discuţiilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru instituirea Zilei 

Tatălui şi a Zilei Mamei (PL-x 302/2009) până la viitoarea 

şedinţă a comisiei. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la examinarea, în fond, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice 

către autorităţile administraţiei publice locale  (PL-x 137/2009) 

adoptat de către Senat în şedinţa din 23 februarie 2009, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională , comisia fiind sesizată, în 

comun, cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

Proiectul de lege are ca principală bază de fundamentare 

urgentarea aplicarea responsabilităţilor ce revin Guvernului, în 

planul strategiei din domeniul sănătăţi cuprinse în Programul de 

guvernare, prin care autorităţile locale primesc atribuţiile şi 

competenţele pentru ca, odată cu finanţarea adecvată a unităţilor 

sanitare spitaliceşti, să poată lua decizii pentru îngrijirea 

sănătăţii populaţiei din zonă, consolidându-se astfel 

descentralizarea decizională în acest domeniu. De asemenea s-a 

ţinut seama de necesitatea accelerării procesului de reformă în 

domeniul sanitar, precum şi urgenţa adoptării unui cadru juridic 

pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, 

a activităţii de asistenţă medicală acordată în unităţile de 

învăţământ, precum şi a activităţii de asistenţă medicală acordată 

în unele unităţi sanitare cu paturi, prin apropierea acestora de 

beneficiari. 

Se consideră că neadoptarea unor măsuri legislative 

urgente pentru gestionarea eficientă a resurselor umane şi 

financiare din domeniul sănătăţii publice de către autorităţile 
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administraţiei publice locale, poate duce la deficienţe în 

acordarea de asistenţă medicală la standarde similare cu cele din 

statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, prin implicarea 

autorităţilor administraţiei publice locale în managementul 

asistenţei medicale, se stabilesc premisele implicării acestora în 

identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea nevoilor reale de 

sănătate ale populaţiei din comunităţi. 

Prin transferul acestor atribuţii la nivel local se 

urmăreşte responsabilizarea autorităţilor locale în singurul 

serviciu public în administrarea căruia aceste autorităţi nu sunt 

implicate şi de care beneficiază cetăţenii în cadrul comunităţilor 

locale. 

Ministerul Sănătăţii a înaintat celor două comisii o serie 

de amendamente care vizează, în principal, următoarele: 

- reconsiderarea termenului iniţial de 6 luni, necesar 

pentru desfăşurarea fazelor – pilot la 12 luni; 

- deoarece consiliile locale trebuie să dispună de toate 

atribuţiile în exercitarea managementului asistenţei medicale, 

fără o limitare a acestora, dispoziţiile alin.(2) al art.18 s-au 

propus spre abrogare; 

- introducerea unor texte noi, drept art.181-183 pentru 

asigurarea unui cadru legal, care să permită autorităţilor 

administraţiei publice locale selecţia managementului; 

- s-a propus modificarea textului art.20 deoarece în 

cabinetele medicale din unităţile de învăţământ există şi alte 
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categorii de personal încadrate în baza unor reglementări ale 

Ministerului Sănătăţii . 

În urma discuţiilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne 

dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei 

publice locale  (PL-x 137/2009)  până la viitoarea şedinţă a 

comisiei. 

La lucrările comisiei au participat 19 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.dr.Călin Potor (Grup 

Parlamentar al PD-L), 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), 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. Lucreţia Roşca        

( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup 
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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. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana 

( Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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