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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 12 – 14 noiembrie  2013 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitaţi: 

-  dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dl.Mircea Timofte, preşedinte Ordinul Asistenţilor Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 



1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.1961 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 399/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2013 ( PLx 415/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de 

execuție a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 

a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012 ( PLx 

413/2013) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea art.1961 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 399/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că, actul 

normativ prevede că asistenţii medicali vor putea fi încadraţi cu menţinerea 

gradului principal şi a gradaţiei avute la data promovării, întrucât actualele 

reglementări referitoare la asistenţii medicali generalişti creează 

disfuncţionalităţi majore şi confuzii în momentul încadrării acestora. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 octombrie 

2013. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul 

de lege. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi informează că Ministerul 

Sănătăţii a analizat amendamentele formulate de către Cartel Alfa şi este de 

acord cu introducerea specializării de „balneofizioterapeut” în cuprinsul 

alin.(3) al alin.1961.  

Dl.Mircea Timofte, preşedintele OAMMR solicită cuvântul şi 

menţionează că este de acord cu punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de dna.dep.dr.Camelia Bogdănici. 

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

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de 

Senat, cu un amendament, care va face obiectul raportului. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi ai Comisiei pentru Sănătate Publică a 

Senatului, au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2013 ( PLx 415/2013).  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că, prin 

acest act normativ se suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma 

de 1.073,4 milioane lei. Din această sumă s-a asigurat suplimentar 90 

milioane lei pentru continuarea proiectului de reabilitare a maternităţilor, 

finanţat din fonduri externe rambursabile şi s-au majorat transferurile de 

echilibrare alocate Bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate ale cărui cheltuieli s-au majorat cu 569 milioane lei pentru 

Programe de sănătate şi decontarea medicamentelor cu şi fără contibuţie 

personală. 

Pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 
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935,6 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi ai Comisiei pentru Sănătate Publică a 

Senatului, au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului 

anual de execuție a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012 ( 

PLx 413/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că, contul 

general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 

2012 au fost întocmite în conformitate cu prevederile art.56 şi art.57 din 

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii 

principali de credite ai bugetului de stat, respectiv al bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a conturilor privind execuţia 

de casă prezentate de trezoreria statului. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, 
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a contului anual de execuție a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente 

anului 2012. 

 

După epuizarea ordinii de zi a comisiei, au avut loc discuţii cu privire 

la modificarea situaţiei actuale a legislaţiei în domeniul medicinii legale. 

 La dezbateri au participat dl.prof.dr.Dan Dermengiu - director al 

Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici, dl.prof.dr.Vladimir Beliş - 

vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Bucureşti şi dl.dr.Dan Manu - 

director al Serviciului de Medicină Legală Argeş. 

Dl.prof.dr.Dan Dermengiu solicită cuvântul şi precizează că există 

unele carenţe ale legislaţiei, datorită lipsei doctrinei de specialitate. In acest 

sens este evident că sistemul actual este deficitar conceput şi implementat, la 

nivel legal, instituţional şi administrativ, iar o reformă radicală în acest 

domeniu este imperios necesară.  

Dl.prof.dr.Vladimir Beliş solicită cuvântul şi informează că în prezent, 

organizarea sistemului de expertiză medico-legală din România nu este 

adaptată legislaţiei Uniunii Europene, existând numai experţi medico-legali 

oficiali, iar procedura de efectuare a constatărilor şi expertizelor medico-

legale permite implicarea directă a unui expert al părţii doar în câteva 

categorii de expertize medico-legale, reduse ca număr şi importanţă, fără a 

acorda însă drepturi egale ambelor categorii de experţi. Integrarea României 

în Uniunea europeană implică dezvoltarea şi legiferarea activităţii unui corp 

de experţi medico-legali independenţi, a căror activitate să fie autobugetată 

şi să acopere componenţa extrajudiciară a activităţii de expertiză medico-

legală, malpraxis medical, asigurări de viaţă şi sănătate şi eventual chiar a 

unui grup profesional de experţi certificaţi pentru cazurile la care sunt 
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sesizate încălcări ale CEDO. În acest sens, domnia sa propune un proiect 

legislativ adaptat condiţiilor specifice din România, privind organizarea 

tehnică, juridică şi administrativă a activităţii medico-legale, în concordanţă 

cu normele europene, care să permită integrarea sistemelor specifice 

expertizei medico-legale şi în alte domenii ale vieţii sociale, prin intermediul 

expertizelor medico-legale extrajudiciare, în scopul protecţiei crescute a 

drepturilor omului şi creşterii responsabilităţii actului medical şi medico-

legal prin facilitarea accesului persoanelor fizice la un sistem probatoriu 

medical şi care să ducă, pe termen scurt şi mediu la scăderea numărului de 

cazuri în care sunt reclamate la CEDO încălcări ale drepturilor omului în 

România. 

Dl.dr.Dan Manu solicită cuvântul şi precizează că Serviciul de 

Medicină Legală Argeş se află în structura spitalelor de urgenţă, fără 

personalitate juridică şi propune ca serviciile judeţene de medicină legală să 

fie repoziţionate în subordinea autorităţilor teritoriale. 

În finalul dezbaterilor, membrii comisiei mulţumesc tuturor invitaţilor 

pentru participare şi afirmă că vor avea în vedere modificările propuse la 

legislaţia actuală în ceea ce priveşte medicina legală. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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