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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea 

unor măsuri financiare (PL-x 417/2009), cu care este sesizată în comun 

cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

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

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea 

unor măsuri financiare (PL-x 417/2009).  



Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.7 lit.d) şi a art.8 din 

Ordonanţa Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri 

financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr.97/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Domnia sa semnalează faptul că, pct.50 din Legea nr.266/2006, 

asupra căruia se doreşte să se intervină, vizează art.IV din Ordonanţa 

Guvernului nr.28/2006, prin care s-au introdus în cuprinsul Ordonanţei 

Guvernului nr.41/2005 art.7 şi 8. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, menţionează că, 

Spitalul clinic de Urgenţe „Sf.Ioan” Iaşi se află într-o situaţie precară din 

punct de vedere al spaţiilor utilizate, astfel încât, clădirile (sistem 

pavilionar) în care îşi desfăşoară activitatea sunt în proprietatea 

Consiliului Judeţean Iaşi şi fac parte din patrimoniul naţional. În anul 

1998 s-a realizat un proiect de restaurare a acestora, proiect care nu a 

primit finanţare. Chiar şi restaurate, aceste clădiri nu pot servi scopului de 

spital, neputând asigura circuitele optime necesare standardelor şi datorită 

impunerilor în ceea ce priveşte arhitectonica nici amenajările posibile nu 

se pot realiza. În plus, dispoziţia pavilionară a clinicilor şi pavilionul 

extern locaţiei din G-ral.Berthelot solicită resurse suplimentare pentru 

asigurarea serviciilor şi condiţiilor standard de desfăşurare a activităţilor 

medicale. 

Finalizarea cât mai rapidă a lucrărilor cu transferarea activităţii 

Spitalului Clinic de Urgenţe „Sf.Ioan” din Iaşi cu o capacitate de 195 

paturi în această clădire care a fost proiectată pentru 300 paturi, ar duce 

substanţial la îmbunătăţirea activităţii medicale de urgenţă şi susţinerea cu 

eficienţă a tuturor cazurilor complexe cu care se confruntă un spital care 

are adresabilitate: politrauma pentru toată zona Moldovei, cu atât mai 
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mult cu cât în condiţiile actuale de criză, proiectul unui spital regional de 

urgenţe este foarte departe de a se concretiza. 

La transferarea activităţii Spitalului Clinic de Urgenţe „Sf.Ioan” 

Iaşi în clădirea nouă, acesta va avea posibilităţi funcţionale renal de a 

desfăşura activitate ca un centru de politraumă pentru toată zona 

Moldovei, având toate specialităţile necesare şi impuse de actele 

normative pentru un spital de urgenţe. 

Transferarea activităţii acestui spital într-o clădire adecvată, va 

duce la desfăşurarea unui act medical de calitate şi în condiţii de 

siguranţă, în beneficiul pacienţilor. 

Dl.dep.Petre Movilă, propune amânarea dezbaterilor acestui proiect 

de lege, până la obţinerea unor noi informaţii din partea Ministerului 

Sănătăţii, privind destinaţia acestei clădiri. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian, intervine şi arată că la Spitalul Judeţean 

din Timişoara, se asigură urgenţele de politraumă cu numai 30 de paturi,  

secţia de chimioterapie oncologică dispune de 30 de paturi, secţia de 

chirurgie oncologică 30 de paturi iar  chirurgia generală de urgenţă de 60 

de paturi. Domnia sa subliniază că numărul de 300 de paturi este foarte 

acoperitor, în condiţiile în care, în legislaţia în vigoare se stipulează că 

numărul optim este de 350 de paturi la 100.000 de locuitori. Problema 

care se ridică este cea a necesarului de săli de operaţie. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru intervine şi menţionează că în această 

clădire sunt proiectate 10 săli de operaţie. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, semnalează că situaţia oncologiei 

româneşti este dramatică, bazându-se  la ora actuală pe aceleaşi secţii 

dotate cu aparatură depăşită. Domnia sa menţionează că pentru 

specialităţile oncologie şi urgenţe nu este necesară o locaţie comună. 

Dl.dep.Iusein Ibram întreabă care este starea fizică în care se află, 

în momentul de faţă această clădire.  
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Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, intervine şi menţionează că spaţiul se 

află în curs de finalizare. 

Dna.dep.Rodica Nassar, prezintă raportul preliminar de adoptare a 

proiectului de lege cu unele amendamente de tehnică legislativă, înaintat 

de către Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (dl.dep.Petre Movilă), Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât, adoptarea proiectului de lege, în 

forma propusă de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi întocmirea 

raportului comun. 

 
La punctul al doilea  „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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