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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  25  – 28.03. 2013 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat, dl.Răzvan 

Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 

sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate    (PLx 213/2012). 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind 

reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar 



redistribuit din unitățile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de 

bătrâni, la unitățile sanitare care își reiau activitatea   ( PLx 16/2013). 

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

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar   ( PLx 

460/2012). 

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

medicina şcolară ( PLx 687/2011). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor 

măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, 

precum și pentru modificarea unor acte normative ( PLx 87/2013) . 

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, punctele 1 - 3 ale ordinii de zi au 

fost amânate, cu unanimitate de voturi, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

procedat la dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege privind medicina 

şcolară ( PLx 687/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare domeniul asistenţei medicale 

şcolare, în vederea asigurării asistenţei sociale medicale şi stomatologice a 

preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din sistemul de învăţământ public sau 

privat.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect 

de lege în şedinţa din 21 noiembrie 2011. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic au avizat negativ proiectul de lege. 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a întocmit un raport 

preliminar de respingere a proiectului de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine promovarea proiectului de lege în forma prezentată, din 

următoarele considerente: 

- în cadrul proiectului de lege nu sunt definite serviciile de medicină 

şcolară şi nu rezultă din text dacă acestea sunt structuri sau prestaţii; 

- nu sunt prevăzute şi justificate necesitatea şi oportunitatea 

reînfiinţării specialităţii de medicină şcolară, având în vedere că sunt 

prezente referiri la medici de „medicină şcolară”; 

- nu sunt prevăzute reglementări privind reţeaua de medicină şcolară 

din mediul rural, acestea fiind strict necesare, având în vedere unele 

deosebiri esenţiale între condiţiile şi modalităţile de realizare a activităţii de 

medicină şcolară în mediul urban, pe de o parte, şi mediul rural, pe de altă 

parte. 

Domnia sa menţionează că Ministerul Sănătăţii analizează 

posibilitatea introducerii unor prevederi referitoare la medicina şcolară, atât 

în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cât şi în proiectul 

Strategiei naţionale de sănătate. 

Dl.dep.Florin Buicu solicită cuvântul şi, referindu-se la art.12 privind 

obligativitatea medicului de a efectua un stagiu timp de o lună în cadrul unei 

secţii de epidemiologie, domnia sa precizează că nu are cunoştinţă de 

existenţa acestei secţii, denumirea corectă fiind „secţie de boli infecţioase”. 
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De asemenea, domnia sa subliniază faptul că în propunerea legislativă nu se 

face referire şi la cabinetele din unităţile de învăţământ universitar. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici intervine şi arată că prevederile art.2 

fac referire şi la cabinetele medicale din unităţile de învăţământ universitar. 

Dl.dep.dr.Istvan Bonis solicită cuvântul şi solicită reprezentantului 

Ministerului Sănătăţii să aibă în vedere, în special, prevenţia şi tratamentele 

curative, întrucât, în mediul rural, serviciile de medicină şcolară sunt ca şi 

inexistente. 

Dl.dep.de.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi informează că 

medicina dentară se desfăşoară în mediul privat în procent de 99,99%. 

Domnia sa subliniază că, dacă se doreşte cu adevărat să se obţină un lucru 

bun pe acest segment, este nevoie de finanţare. 

Dl.dep.dr.Iulian Popescu solicită cuvântul şi subliniază că este 

necesară reînfiinţarea cabinetelor de medicină şcolară. În opinia domniei 

sale această lege trebuie să ofere posibilităţi multiple, precum existenţa unor 

contracte între autorităţile locale sau scoli, pe care să le poate încheia cu un 

medic de familie sau un medic dentist. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi precizează că 

punctul de vedere negativ al Guvernului nu are nicio legătură cu fondul 

problemei. În opinia domniei sale, această propunere legislativă este bună, 

dar trebuie îmbunătăţită printr-o serie de amendamente. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei intervine şi 

menţionează că există două ordine ale ministrului sănătăţii care 

reglementează posibilitatea înfiinţării cabinetelor medicale şcolare, deci 

autorităţile locale nu sunt împiedicate să facă acest lucru. În opinia domniei 

sale, este absolut necesar ca în şcoli să existe un cabinet medical. Domnia sa 

propune înfiinţarea unui grup de lucru în cadrul comisiei în vederea 
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elaborării unei iniţiative mai complete şi pentru a analiza cele două ordine de 

ministru. 

Dl.dep.Constantin Rădulescu solicită cuvântul şi precizează că 

domnia sa susţine înfiinţarea unui grup de lucru pe acest segment şi că va 

avea discuţii şi va cere puncte de vedere de la toate autorităţile locale din 

circumscripţia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

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

procedat la dezbateri şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor 

măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, 

precum și pentru modificarea unor acte normative ( PLx 87/2013) . 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea posibilităţii 

unităţilor/subdiviziunilor administraţiei teritoriale, inclusiv instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, să contracteze 

împrumuturi din Trezoreria Statului pentru achitarea arieratelor, în scopul 

diminuării acestora cu cel puţin 85 %, până la data de 31 martie 2013. 

Totodată, prin acest proiect se creează condiţiile ca Trezoreria Statului 

să acorde Companiei Naţionale „UNIFARM S.A.” un împrumut în limita 

sumei de 3.600 mii lei, în scopul achiziţionării de medicamente necesare 

pentru programele naţionale de oncologie/oncohematologie, T.B.C., 

HIV/SIDA şi transplant.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect 

de lege în şedinţa din 12 martie 2013. 

Ministerul Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

aprobată de Guvern. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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