
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare 
Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucureşti 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. 1. – (1) Se înfiinţează Centrul Medical de Recuperare 

Neuropsihomotorie pentru Copii – Bucureşti, prin reorganizarea Secţiei 
de recuperare neuropsihomotorie pentru copii din structura Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” Bucureşti, ca unitate 
sanitară publică, cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti,  
str. Minca Dumitru nr. 40, sector 4, în subordinea Ministerului Sănătăţii 
Publice. 

(2) Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru 
Copii – Bucureşti se declară unitate sanitară publică, cu personalitate 
juridică, în interes naţional. 

 
Art. 2. – (1) Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie 

pentru Copii – Bucureşti va asigura asistenţă medicală de specialitate şi 
ortoprotezare, după caz, pacienţilor din Bucureşti şi din ţară, cu afecţiuni 
neuro şi locomotorii, având rol de for metodologic pentru unităţile şi 
secţiile cu profil recuperare copii, coordonând activitatea acestora şi 
asigurând baza de date din acest domeniu. 

(2) Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru 
Copii – Bucureşti va asigura baza de instruire pentru specializarea şi 
perfecţionarea personalului implicat în recuperarea complexă realizată în 
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echipă şi ortoprotezarea la copii. Această activitate se desfăşoară în 
colaborare cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
Bucureşti şi cu universităţile de medicină. 

 
Art. 3. – Bunurile aparţinând Secţiei de recuperare 

neuropsihomotorie pentru copii şi structurile auxiliare aferente acesteia, 
care funcţionează în pavilionul destinat acestei activităţi, vor fi preluate 
de Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii  
– Bucureşti, pe bază de protocol încheiat cu Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „M.S. Curie” Bucureşti, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

 
Art. 4. – Personalul care deserveşte Secţia de recuperare şi 

structurile auxiliare aferente, precum şi o parte din personalul de 
administraţie va fi preluat de către Centrul Medical de Recuperare 
Neuropsihomotorie pentru Copii – Bucureşti de la Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” Bucureşti. 

 
Art. 5. – (1) Finanţarea Centrului Medical de Recuperare 

Neuropsihomotorie pentru Copii – Bucureşti se asigură din venituri 
proprii, precum şi din sume acordate de la bugetul de stat, în condiţiile 
legii. 

(2) Veniturile proprii ale unităţii se constituie din: 
a) sumele decontate de casele de asigurări de sănătate pentru 

serviciile medicale contractate şi furnizate; 
b) servicii medicale furnizate la cererea persoanelor fizice şi 

juridice; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte venituri. 
(3) De la bugetul de stat se pot acorda sume prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice pentru derularea unor programe de 
sănătate. 

 
Art. 6. – Structura organizatorică a Centrului Medical de 

Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii – Bucureşti se va aproba 
prin ordin al ministrului sănătăţii publice. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 12 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor articolului 
76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
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