
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/50 / 1 martie  2012 
 
 
 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  28 .02. – 01.03. 2012 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 9 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Cristina Dobre, 

vicepreşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi 

dl.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în  cadrul Ministerul Sănătăţii şi 

dl.Radu Geamănu, consilier în cadrul Ministerului Justiţiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 

medicale primare prin centrele de permanenţă ( PL x 203/2011). 

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

modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor 

cu tulburări psihice nr.487/2002 ( PL x 30/2011) – sesizare în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 



3. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului  de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 

medicale primare prin centrele de permanenţă ( PL x 203/2011). 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre, vicepreşedintele Comisiei arată că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale 

primare prin centrele de permanenţă, în sensul participării obligatorii a 

medicilor de familie la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare 

prin centrele de permanenţă în afara programului de lucru al cabinetelor 

medicale individuale zilnic între orele 15.00-8.00 în intervalul luni-vineri, şi 

între orele 8.00-8.00 în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, 

precum şi în zilele declarate libere de către Guvernul României. 

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

lege în şedinţa din 20 aprilie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au avizat favorabil proiectul de lege, 

informează domnia sa. 

Dl.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază că, prin 

modificările propuse, se poate realiza accesul pacienţilor la servicii de 

asistenţă medicală primară indiferent de oră şi de zonă, reducerea numărului 

de solicitări ale serviciilor publice de ambulanţă, creşterea capacităţii de 

intervenţie a acestor servicii prin deplasările ambulanţelor la cazurile care 
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sunt urgenţe reale, evitarea aglomerării structurilor de primiri urgenţe ale 

spitalelor, precum şi reducerea numărului de cazuri cu evoluţie nefavorabilă 

şi a deceselor a căror producere este favorizată prin neasigurarea în timp util 

a asistenţei medicale. 

În consecinţă, Ministerul Sănătăţii, susţine adoptarea proiectului de 

Lege în forma înaintată de către Senat. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi apreciază faptul că, pe baza 

acestei ordonanţe, s-a început implementarea unor centre de permanenţă, 

însă mai este mult de lucru până ca acestea să acopere întreaga asistenţă 

medicală primară. 

Dl.Cristian Anton Irimie intervine şi precizează că, înainte de apariţia 

acestei ordonanţe, existau doar 85 de centre de permanenţă, iar acum 

numărul lor s-a dublat. 

Dna.dep.Cristina Dobre, vicepreşedintele comisiei consideră că este 

necesară introducerea unui nou articol în Contractul-cadru, prin care să se 

specifice obligativitatea medicilor de familie de a asigura continuitatea 

asistenţei medicale primare. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie hotărăşte, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru), 

adoptarea proiectului de lege în forma înaintată de către Senat şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membri Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor 

cu tulburări psihice nr.487/2002  (PL x 30/2011), cu care este sesizată, în 

comun, cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
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Dna.dep.dr.Cristina Dobre arată că, proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a 

protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, cu completările 

ulterioare, în sensul corelării dispoziţiilor acesteia cu prevederile dreptului 

intern şi internaţional. 

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

lege în şedinţa din 9 februarie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere susţine adoptarea 

proiectului de lege în forma propusă de Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

au avizat favorabil proiectul de lege. 

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

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

amendamente, informează domnia sa. 

Dl.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea formei propuse prin raportul preliminar al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de reprezentantul Ministerului 

Justiţiei, dl.Radu Geamănu. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât, cu  unanimitate de voturi (9 voturi pentru), 

adoptarea proiectului de lege în forma propusă de Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi întocmirea unui raport comun, în acest sens. 
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La punctul trei „Diverse”, membrii Comisiei au luat cunoştinţă de 

Raportul Special privind plata drepturilor salariale ale asistenţilor personali, 

prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, înaintat  de către Avocatul Poporului. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

DEP.CRISTINA DOBRE 
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