
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                                   Nr. 28/ 77 / 14 aprilie 2011 
 
 

S I N T E Z A 
  lucrărilor comisiei din perioada  12 – 14 aprilie  2011   

 
    
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 12.04.2011 între orele 14,00 – 19,00, în ziua 

de 13.04.2011 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 14.04.2011 

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

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale  

( Pl x 118/2011). 

2. Continuarea dezbaterilor, 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. 



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

completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 694/2010) . 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 616/2010) . 

5. Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 126/2011) - sesizare în 

comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

6. Diverse. 

7. Studiu individual. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale (Plx 118/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

măsurile preconizate vizând introducerea obligatorie a orelor de 

educaţie pentru sănătate în unităţile de învăţământ preuniversitar 

şi în unităţile universitare, în cadrul studiilor de licenţă, în 

scopul asigurării unei informări corecte din punct de vedere 

ştiinţific şi crearea unui comportament individual sănătos. 
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Prin punctul său de vedere nr.24178/11.04.2011, 

Ministerul Sănătăţii susţine de principiu conţinutul propunerii 

legislative privind introducerea disciplinei de educaţie pentru 

sănătate, cu statut de disciplină obligatorie la toate nivelurile de 

învăţământ. 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

prin punctul său de vedere nr.10893/30.03.2011, nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor, 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), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

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 

 3



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 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 este sesizată în comun, 

a întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, 

cu amendamente. 

Dezbaterile asupra proiectului de lege au fost reluate 

începând cu nr.crt.53, punctul 25 din ordonanţa de urgenţă, 

articolul 184 şi nr.crt.68, articolul 186 alin.(11) şi (13), care au 

fost amânate în şedinţa anterioară şi au continuat cu nr.crt.88, 

art.197 alin.(2). 

În cursul dezbaterilor pe articole asupra proiectului de 

lege, au fost examinate, un număr de 17 amendamente, depuse 

de către membrii ai Comisiei pentru sănătate şi familie, ai 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul 
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Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), precum şi 

Serviciul Român de Informaţii, dintre care 13 au fost aprobate, 

iar 4 au fost respinse. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost adoptat, cu 

unanimitate de voturi, cu amendamentele prezentate. Comisia 

pentru sănătate şi familie va întocmi un raport preliminar, care 

va fi înaintat Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, cu care suntem sesizaţi în 

comun, în vederea stabilirii unei şedinţe comune a celor două 

comisii. 

 

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

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

Lege pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PLx 694/2010).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea ocupării posturilor vacante din sistemul sanitar potrivit 

normativelor de personal aflate în vigoare, pe categorii de 

personal şi tipuri de activităţi medicale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

 5



De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de 

vedere nr.24178/11.04.2011, nu susţine adoptarea iniţiativei 

legislative în forma prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a acordat aviz negativ. 

În urma discuţiilor care au urmat, membrii comisiei au 

hotărât, cu 7 voturi pentru şi 2 abţineri, întocmirea unui raport 

de respingere asupra proiectului de lege. 

 

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

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

Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  ( PLx 616/2010). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea art.331 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative vizând ca de pe 

cardul naţional să poată fi accesate şi informaţiile despre 

opţiunea individuală pentru donarea de ţesuturi şi organe în 

vederea transplantului. 

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. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
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De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de 

vedere nr. 24178/11.04.2011, nu susţine adoptarea proiectului de 

lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, au avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 

respingere asupra proiectului de lege. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra  propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 126/2011), cu care 

este sesizată, în comun cu Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, vizând managementul unităţii sanitare şi 

incompatibilităţile persoanelor din conducerea spitalului public. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 7 martie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative. 
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De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de 

vedere nr. 24178/11.04.2011, nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (1 abţinere), întocmirea unui 

raport preliminar de respingere, care va fi înaintat Comisiei 

pentru administraţie publică,amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, cu care comisia noastră este sesizată în comun. 

 

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

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei din zilele de 12 şi 13.04.2011 au 

participat 16 deputaţi după cum urmează: dna.dep. Rodica 

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

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

Minorităţilor Naţionale), 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),  dna.dep. Sonia-Maria Drăghici (Grup 
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Parlamentar al PSD), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

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

Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar 

al UDMR ) , dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( Grup 

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

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

iar în ziua de 14.04.2011 au fost prezenţi 15 deputaţi după cum 

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

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

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

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),  

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

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

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

Elena Cristina  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi 

Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Monica Maria 

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

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

Grup Parlamentar al PSD ) . 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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