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PROCES VERBAL 
al lucrărilor comisiei din perioada 8 – 10  martie  2011 

 
 

La lucrările comisiei din ziua de 8.03.2011 sunt prezenţi 13 

deputaţi, fiind absenţi 4 deputaţi, iar în zilele de 9 şi 10.03.2011 sunt 

prezenţi 13 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi.  

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul 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 pentru 

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

sănătăţii (PL x 665/2010) – sesizare în comun cu Comisia juridică , de 

disciplină şi imunităţi. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar (PL x 
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627/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării (Plx 408/2010)  - sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

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

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

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

sănătăţii (PL x 665/2010) – sesizare în comun cu Comisia juridică , de 

disciplină şi imunităţi. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative vizând soluţionarea 

promptă a cazurilor de malpraxis, prin instituirea posibilităţii rezolvării 

amiabile între pacient, unitatea medicală şi societatea de asigurare a 

prejudiciului cauzat de acte medicale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată, prin aprobare tacită. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.15313/7.03.2011, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a avizat negativ proiectul de 

lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu care suntem sesizaţi în 

comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului de lege, 

informează domnia sa. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, solicită cuvântul şi se declară de 

acord cu această iniţiativă legislativă, motivând prin faptul că, soluţionarea 

cazurilor de malpraxis este foarte greoaie în România. Domnia sa consideră 

că este nevoie de o înţelegere amiabilă şi de implicarea unui mediator, 

pentru a se evita prelungirea acestor cazuri în instanţă. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, intervine şi subliniază că, în ceea ce 

priveşte procedura de soluţionare a cazurilor de malpraxis în mod amiabil, 

nu este reglementată prin luarea în considerare a tuturor factorilor implicaţi 

în actul medical.  Astfel, în conformitate cu procedura propusă, firmele de 

asigurări sunt cele care decid în final, în ceea ce priveşte existenţa şi 

valoarea prejudiciului pe care îl acoperă. Domnia sa propune membrilor 

comisiei elaborarea unui proiect de lege care să completeze lipsurile 

existente în Legea 95/2006, privind cazurile de malpraxis. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi precizează că prin acest 

proiect de lege se doreşte găsirea unei căi rapide de soluţionare a cazurilor 

de malpraxis, însă, în opinia domniei sale este nevoie de o lege care să 

includă  cele 17 profesii liberale existente la ora actuală în România. 

Totodată, domnia sa consideră absolut necesar transferul acestor cazuri 

către o comisie de mediere, care implică o procedură ieftină şi rapidă. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa intervine şi subliniază faptul că este 

necesar un astfel de proiect de lege, precizând că, dintre toate profesiile 

liberale, medicii sunt cei mai agresaţi în cazurile de malpraxis. 

Dl.dep.Petre Movilă, arată că instituţia care trebuie să asiste şi să 

sprijine aceste cazuri este Colegiul Medicilor din România.                                                 
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În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 7 

voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, respingerea proiectului de lege şi 

întocmirea unui raport comun, în acest sens. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar (PL x 

627/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.13 alin.(1) lit.c) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării 

unui spor de până la 25% din salariul de bază personalului de specialitate 

medico-sanitar şi auxiliar pentru activităţile care se desfăşoară în cadrul 

Secţiei Clinice de Recuperare Cardiologie şi Compartimentul de 

Reumatologie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se 

desfăşoară în condiţii deosebite. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 19 octombrie 2010. 

Guvernul, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.15313 din 7.03.2011, nu susţine adoptarea propunerii legislativ. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat negativ 

propunerea legislativă. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi în 

comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a propunerii 

legislative, conchide domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, informează că potrivit prevederilor 

punctului 17 de la alin.(1) al art.48 din Legea-cadru nr.330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la data de 

01.01.2010, a fost abrogată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004, aprobată cu modificări şi completări de legea nr.125/2005. În 

consecinţă, Ministerul Sănătăţii nu susţine această iniţiativă legislativă, 

deoarece actul normativ la care se face referire este abrogat. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

10 voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea propunerii legislative şi 

întocmirea unui raport comun, în acest sens. 

 

La punctul trei 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.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării (Plx 408/2010)  - sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile legislative 

vizând, potrivit Notei de fundamentare, „creşterea implicării autorităţilor 

administraţiei publice locale în coordonarea activităţii spitalului şi stabilirea 

cadrului legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale acordată în 

unele unităţi sanitare cu paturi”. Totodată, este propusă stabilirea unei noi 

clasificări a spitalelor, în funcţie de competenţe, precum şi a modalităţii de 
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plată a obligaţiilor restante la furnizorii de medicamente, materiale sanitare 

şi utilităţi. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.13431/28.02.2011 

susţine adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele pe care le-a 

înaintat comisiei. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, cu care suntem sesizaţi în comun, a întocmit un raport 

preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente. 

În urma discuţiilor care au avut loc pe marginea proiectului de lege, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, continuarea 

dezbaterilor în următoarea şedinţă a comisiei. 

 

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

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul cinci 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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