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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din zilele de  26 şi 27 mai 2009  

  
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 26.05.2009 între orele 14,00-19,00,  în ziua de 

27.05.2009 între orele 9,00-16,30, având următoarea ordine zi: 

1.   Dezbaterea, în fond, a proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru 

modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă (PL-x 257/2009), adoptat de către Senat în şedinţa din 

4 mai 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de lege pentru 

completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului     



(PL-x 267/2009), adoptat de către Senat în şedinţa din 11 mai 

2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru 

modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă. 

Continuitatea asistenţei medicale primare se realizează 

prin centrele de permanenţă organizate în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr. 263/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Faptul că legea permitea ca medicul de familie să opteze 

pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 

centrele de permanenţă, a dus la situaţia ca cei mai mulţi  dintre 

medici să nu opteze pentru această activitate. 
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În aceste condiţii, în zonele rurale şi defavorizate, nu a fost 

asigurată continuitatea asistenţei medicale primare după orele de 

program, în zilele libere şi în zilele de sărbători legale. Mai mult 

chiar, în prezent, peste 4000 de localităţi din mediul rural nu sunt 

asigurate cu medici, creându-se  o discriminare între populaţia din 

mediul rural şi cea din mediul urban. 

Această situaţie a dus la: 

- creşterea masivă a numărului de decese în mediul rural; 

- creşterea numărului de decese infantile în mediul rural;  

- creşterea numărului de născuţi morţi proveniţi din mediul 

rural; 

- privarea de asistenţă medicală a persoanelor defavorizate; 

- creşterea semnificativă a solicitărilor către serviciile 

judeţene de ambulanţă şi aglomerarea structurilor de 

primiri urgenţe ale spitalelor. 

Prin prezentul proiect de lege se reglementează asigurarea 

permanenţei şi asistenţei medicale primare în afara orelor de 

program, similar cu asigurarea gărzilor din spitale, caracterul 

obligatoriu fiind singura soluţie pentru a implica în această 

activitate toţi medicii de familie.  

Măsurile dispuse în prezentul act normativ vor duce la 

eficientizarea asistenţei medicale primare, componentă de bază a 

sistemului sanitar românesc şi la garantarea dreptului constituţional 

al tuturor cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin asigurarea 

continuităţii prestării de servicii medicale, concomitent cu multe 
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economii de ordin financiar  la nivelul staţiilor de ambulanţă 

judeţene şi a unităţilor de primiri urgenţe din spitale. 

Ministerul Sănătăţii, susţine adoptarea proiectului de lege 

în forma prezentată de către Senat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie, a hotărât, cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 

1 abţinere, adoptarea proiectului de lege  în forma prezentată de 

către Senat. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea  proiectului de lege pentru completarea art. 1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

cu un nou alineat al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 

7/2007, intervenţiile legislative vizând eliminarea discriminării 

între beneficiarii indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în sensul 

ca aceasta să se acorde pentru toţi copiii, şi nu numai pentru o 

singură naştere, în cazul naşterilor multiple. 

Iniţiatorii argumentează intervenţiile legislative prin faptul 

că se creează o discriminare între  persoanele aflate în situaţii 

identice, copilul rezultat dintr-o naştere multiplă fiind supus 

discriminării încă de la naştere. 
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Având în vedere aceste aspecte, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât,  cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul al treilea  „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a 

luat în discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

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

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar   (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), dl.dep.dr. Călin Potor(Grup Parlamentar al PD-

L),dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC 

),dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre      ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup Parlamentar al 

PNL),dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan Drăgulescu(Grup Parlamentar al 

PD-L),dna.dep.ing. Graţiela Leocadia Gavrilescu(Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă Eftemie (Grup 

Parlamentar al PD-L),dl.dep.dr.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă ( Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC ), dna.dep. Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + PC), 
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dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ),dl.dep. Samoil 

Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( 

Grup Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria 

Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ) şi  dl.dep. Derzsi Ákos 

( Grup Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana 

( Grup Parlamentar al PD-L). 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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