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S I N T E Z A 
  lucrărilor comisiei din perioada  2 -  4  noiembrie  2010   

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 2.11.2010 între orele 15,00 – 18,30 , în ziua de 

3.10.2010 între orele 9,30 – 14,00 şi în ziua de 4.10.2010 între 

orele 9,30 – 12,30  având următoarea ordine zi: 

 
1. Dezbateri, în fond, 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)  – sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţia publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2009 pentru completarea 

art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
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Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale         

( PL x 542/2009) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţia publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic . 

 

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

familie a procedat la dezbaterea,  în fond, 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), cu care 

este sesizată, în comun, cu Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

descentralizarea sistemului sanitar. Intervenţiile legislative vizează 

transferul unor atribuţii şi competenţe ale Ministerului sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi asigurarea 

resurselor umane, materiale şi financiare necesare exercitării 

acestora, pentru a asigura o legătură între serviciile medicale şi 

cele sociale la nivelul comunităţilor, măsură care contribuie la 

creşterea eficienţei intervenţiilor de sănătate publică prin activităţi 

medicale curative, profilactice, de supraveghere a stării de sănătate 

a populaţiei din zonele greu accesibile. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege, cu modificări şi completări,  în şedinţa din 23 

februarie 2009. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic a înaintat raport preliminar de adoptare, cu 

amendamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în 

forma înaintată de către Guvern şi întocmirea, în acest sens, a unui 

raport preliminar care va fi înaintat Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2009 pentru 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale  ( PL x 542/2009), cu care este 

sesizată în comun cu Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
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administraţiei publice locale. Prin această măsură se stabileşte ca, 

începând cu anul 2010, fondurile aferente exercitării de către 

autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi 

competenţelor transferate de la Ministerul Sănătăţii, potrivit art.2 

lit.a), b) şi c), se asigură nemijlocit de la bugetul de stat, din 

sumele defalcate cu destinaţie specială. Sumele respective şi 

criteriile de repartizare vor fi cuprinse într-o anexă distinctă la 

bugetul de stat pe anul 2010. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 28.10.2009, în forma înaintată de 

Guvern. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a înaintat un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege 

în forma prezentată de către Senat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, admiterea proiectului de lege în 

forma prezentată de către Senat, precum şi întocmirea raportului 

comun. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 
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La lucrările comisiei din  au participat 13 deputaţi după cum 

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

dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale),  

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

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Stelian 

Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Florian Popa  ( 

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

Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ) şi  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) ,  fiind absenţi dl.dep.Călin Potor (Grup 

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

PD-L), dl.dep. Tudor Ciuhodaru ( Independent), dl.dep. Derzsi 

Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Dobre Elena 

Cristina ( Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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