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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

La lucrările comisiei, a participat, în calitate de invitat, 

dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat al 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. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 

495/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative pentru 

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

( Plx 656/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 



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

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2009 pentru 

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

sănătăţii ( PL x 495/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

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

completările ulterioare, intervenţiile preconizate vizează modificarea 

condiţiilor pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului, completarea 

cauzelor pentru încetarea contractului de management, iar pentru managerii 

care au pregătire medicală să se  acorde posibilitatea de a desfăşura şi 

activităţi medicale. 

Domnia sa precizează că, Guvernul a emis prezenta ordonanţă de 

urgenţă, deoarece, în sistemul de asistenţă spitalicească din România, au 

apărut numeroase disfuncţionalităţi ca urmare a unui management defectuos, 

fapt care a produs consecinţe directe în alterarea calităţii îngrijirilor medicale 

acordate populaţiei. Astfel, activitatea managerială a unui spital necesită, în 

mod obligatoriu, ca managerul să dispună de pregătire medicală, juridică, 

economic sau administrativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care este sesizată în 

comun cu Comisia noastră, a examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 

ianuarie 2010 şi a înaintat un raport preliminar. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a adoptat ordonanţa de 

urgenţă în forma înaintată de către Guvern, cu un amendament care vizează 

abrogarea textului literei o) a articolului 1833 din ordonanţa de urgenţă. 
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„Art.1833. – Contractul de management şi, respectiv, contractul de 

administrare încetează în următoarele situaţii: 

…………………………………………………………………….. 

„o) în cazul existenţei plăţilor restante, a căror vechime este mai 

mare de 2 ani, în condiţiile în care se constată nerespectarea achitării 

obligaţiilor către furnizori prin încălcarea legislaţiei în vigoare privind 

înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitatea instituţiei a acestor 

datorii corelată cu respectarea termenelor contractuale.” 

Amendamentul care vizează abrogarea literei o) este motivat prin 

faptul că există situaţii ce obligă managerul să achite facturi, cu prioritate, 

mai ales în ceea ce priveşte serviciile şi utilităţile. În caz contrar se 

blochează conturile la trezorerie. Cât priveşte alte datorii către furnizori, 

acestea sunt plătite în ordinea intrării lor. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma Senatului 

şi propune respingerea amendamentului înaintat de către Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială, motivând că, în urma experienţei acumulate în 

ultimii doi ani, se impune menţinerea responsabilizării managerilor unităţilor 

sanitare publice pentru achitarea datoriilor către furnizori. 

Referindu-se la dispoziţiile art.178 alin.(21) dl.dep.prof.Ştefan Iosif 

Drăgulescu, consideră că acestea reprezintă o discriminare care trebuie 

înlăturată, singurele criterii de ocupare a postului de manager fiind nivelul 

de pregătire şi competenţa. 

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă, este de acord cu antevorbitorul său. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, intervine şi precizează că în 

Legea nr.95/2006 sunt stipulate condiţiile de ocupare a postului de manager 

al spitalului. 
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Referindu-se la dispoziţiile art.180 alin.(5), dl.dep.dr.Eftimie 

Ghiţă, consideră că acestea sunt restrictive şi propune ca persoanele care 

îndeplinesc funcţia de manager să poată desfăşura activitate medicală. 

Vechile reglementări din Legea nr.95/2006 nu acordau 

posibilitatea managerilor de a desfăşura activitate medicală în instituţia 

respectivă, arată dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie. Domnia sa propune 

completarea textului cu precizarea „în afara orelor de program”. 

Această propunere este însuşită şi de către dl.dep.dr.Horia Cristian. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, referindu-se la dispoziţiile art.178 

alin.(2) menţionează că este necesară  introducerea criteriului de vechime de 

minim 3 ani. În ceea ce priveşte art.178 alin.(21), domnia sa subliniază că la 

spitalele clinice, managerul trebuie să deţină competenţă în sfera clinică, 

deci trebuie să fie cadru universitar cu specializare în managementul sanitar. 

Referindu-se la prevederile art.1833 lit.o), dna.dep.Graţiela 

Gavrilescu precizează că ar fi normal ca noul manager să nu fie grevat de 

datoriile acumulate de fosta conducere a spitalului. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian arată că în situaţia în care consiliul 

medical este format din şefii de secţii şi este condus de directorul medical, 

managerul nu trebuie să fie neapărat de profesie medic. Prezenta ordonanţă 

trebuie să înlăture discriminările de orice fel şi să asigure plata datoriilor. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa, se pronunţă împotriva utilizării 

termenului de spital clinic propunând înlocuirea acestuia cu spital 

universitar. Domnia sa afirmă că este necesar să se înfiinţeze facultăţi de 

management sanitar, în care să se studieze principiile de conducere ale unui 

spital. De asemenea, domnia sa nu este de acord cu precizarea că activitatea 

medicală prestată de către manageri să se desfăşoare în afara orelor de 

program. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, constată că 

discuţiile au depăşit cadrul de problematici al prezentei ordonanţe de urgenţă 

şi se pronunţă pentru elaborarea unei alte iniţiative care să cuprindă toate 

aceste propuneri. 

Domnia sa solicită celor prezenţi să formuleze amendamente, în 

scris, pe care să le depună spre dezbatere la viitoarea şedinţă. 

La propunerea dnei.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, s-a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru viitoarea 

şedinţă. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, asupra  propunerii legislative pentru 

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

656/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, precizează că, prezenta propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art.674 din Legea 

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

completările ulterioare. 

Textul art.674, propus a fi abrogat prevede că întreaga 

procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis este confidenţială până în 

momentul sesizării instanţei. 

Iniţiatorul motivează acest demers considerând că, persoana 

vătămată este discriminată în sensul în care pierde dreptul de a beneficia de 

conciliere în momentul în care încalcă principiul confidenţialităţii, iar 

medicii care încalcă acest principiu sunt sancţionaţi pe linie profesională sau 

administrativă, conform regulamentelor aprobate. 
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Domnia sa menţionează că, Guvernul nu susţine adoptarea 

prezentei propuneri legislative din următoarele motive: 

- tratamentul juridic diferit stabilit prin lege nu reprezintă nici 

privilegii şi nici discriminări în sensul interzis de art.16 alin.(1) din 

Constituţia României; 

- procedura în această fază este confidenţială, deoarece nu s-a 

stabilit existenţa sau inexistenţa malpraxisului;  

- eliminarea confidenţialităţii poate duce la urmări nedorite atât 

pentru persoana anchetată asupra căreia nu a fost emisă decizia de 

malpraxis, cât şi pentru persoana care a reclamat un posibil act de malpraxis; 

- eliminarea confidenţialităţii ar încălca prevederile Legii 

drepturilor pacientului nr.46/2003 prin care se stipulează dreptul pacientului 

la confidenţialitatea informaţiilor asupra stării sale, rezultatelor 

investigaţiilor, diagnosticului, prognosticului, tratamentului sau datelor 

personale; 

- în Programul legislativ al Guvernului pe perioada 2009-2010, 

figurează proiectul Legii privind malpraxisului, care se află în lucru la 

Ministerul Sănătăţii. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat informează că 

Ministerul Sănătăţii, în punctul de vedere nr.9501 din data de 8.02.2010, 

propune respingerea propunerii legislative, cu motivaţia expusă în punctul 

de vedere al Guvernului. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, dna.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei, informează că a fost depusă o solicitare din partea 

unor deputaţi, de înfiinţare a unei subcomisii de anchetă privind situaţia 
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actuală a imunizării copiilor cu vârste între 0-1 an cu vaccinul BCG, precum 

şi imunizarea RH (antiD). 

Dl.dep.dr.Horia Cristian precizează că s-a ajuns în situaţia în 

care, în lipsa acestor vaccinuri, se recomandă alte produse. Este necesar ca 

toţi factorii de decizie din Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională a 

Medicamentului şi Direcţiile de Sănătate Publică să se implice în această 

măsură. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat, precizează că 

doza de imunoglobuline specifice anti D care sa prevină formarea 

anticorpilor anti D, se livrează în mod gratuit spitalelor care au făcut 

comenzi. Domnia sa arată că au existat unele situaţii în care din maternităţi a 

lipsit imunoglobulina. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici subliniază că imunizarea cu 

BCG nu conduce în toate cazurile la imunizare ci poate produce 

hipersensibilitate. 

În urma acestor discuţii, dna.dep.Rodica Nasar propune, pentru 

clarificarea tuturor aspectelor privind utilizarea acestor vaccinuri, invitarea, 

la următoarea şedinţă a comisiei, a dl.prof.dr.Adrian Streinu Cercel, a 

preşedintelui Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a directorului general 

al Institutului Cantacuzino. 

 

La punctul patru 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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