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PROCES VERBAL 
 al lucrărilor comisiei din perioada 11 - 13 mai 2010 

  
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

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 propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, retrimis la comisie pentru raport suplimentar  (PL x 482/2009). 

2. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative privind unele 

măsuri medico-sociale (Plx 147/2010), sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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3.  Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei  Guvernului  nr.11/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile ( PLx 

186/2010). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative „Legea 

înfiinţării unităţilor medicale ambulatorii mobile” (Plx 423/2009) . 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, retrimis la comisie pentru raport suplimentar  (PL x 482/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii în mod 

obligatoriu în contractul de asigurare încheiat între asigurat, direct sau prin 

intermediul angajatorului şi casele de asigurări de sănătate, a pachetului de 

servicii de bază la care are dreptul persoana asigurată, a listei serviciilor 

medicale, a listei serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a 

medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi 

aferente pachetului de servicii de bază. 

Discuţiile care au avut loc în Plenul Camerei Deputaţilor s-au axat pe 

textul de la nr.crt.4 din raport, teza a II-a, lit.b) a art.218 prin care, la 

alegerea medicului de familie, între acesta şi persoana asigurată se încheie 

un contract care conţine pachetul de servicii medicale gratuite sau cu plată, 

de care beneficiază asiguratul. 

Motivul retrimiterii raportului la comisie îl constituie faptul că,  prin 

lege, există deja prevăzut un contract între asigurat şi asigurator, un al doilea 
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contract semnat între medicul de familie şi asigurat reprezentând, în acelaşi 

timp, o suprapunere precum şi o supraîncărcare inutilă a medicilor. 

Ministerul Sănătăţii, prin adresa nr.30152/10.05.2010, nu susţine 

propunerea legislativă aflată în discuţie. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian, intervine şi subliniază că este acoperitor 

contractul încheiat între asigurat şi asigurator. Relaţia medic-pacient a fost 

denaturată, deoarece, pacienţilor li s-au permis drepturi pe care aceştia nu le 

aveau. În opinia domniei sale, nu este necesară inventarea unei legi speciale. 

Acest contract ce urmează a fi încheiat între medic şi pacient nu poate exista, 

deoarece constituie o încălcare a principiilor medicale. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca se pronunţă pentru adoptarea acestei 

iniţiative legislative. Domnia sa arată că sumele acordate de către CNAS 

sunt mult mai mici decât serviciile pe care le poate oferi cabinetul medical. 

Este absolut necesară încheierea acestui contract între medic şi pacient, 

pentru ca pacientul să aibă dreptul la transparenţă şi să fie bine informat 

despre serviciile medicale de care beneficiază. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa, consideră justificat punctul de vedere al 

Ministerului Sănătăţii, referitor la această propunere legislativă. Domnia sa 

îşi exprimă însă, nemulţumirea faţă de intervenţia Ministerului Sănătăţii şi  

votul exprimat în Plenul Camerei Deputaţilor, cu privire la proiectul de lege 

prin care se propune ca medicii şefi de secţie să poată exercita şi mandatul 

de parlamentar. 

Referindu-se la aceeaşi temă, dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, precizează 

că se aştepta la mai multă solidaritate din partea Ministerului Sănătăţii. 

Dl.dep.Petre Movilă intervine şi informează că, în plenul Camerei s-a 

prezentat o decizie a Guvernului şi nu una personală. Domnia sa subliniază 

că a votat pentru adoptarea acestei propuneri legislative. 
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Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie informează pe membrii Comisiei că 

aşteaptă, din partea parlamentarilor, o iniţiativă legislativă pe care o va 

susţine şi care să poată pună ordine în asistenţa medicală primară. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, intervine şi îi roagă pe 

cei prezenţi să se revină la ordinea de zi. 

Dl.dep.Iusein Ibram, în calitate de iniţiator, precizează că nu este bine 

ca acest contract să fie lăsat la latitudinea CNAS. O relaţie între medic şi 

pacient trebuie să fie deschisă şi clară. Domnia sa arată că pacienţii au 

început să invadeze spitalele de urgenţă chiar şi pentru afecţiuni minore, 

deoarece aceştia nu pot obţine, în timp util, o programare la medicul de 

familie. Îşi menţine punctul de vedere referitor la încheierea unui contract 

între medic şi pacient. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, intervine şi informează că în cadrul 

Ministerul Sănătăţii s-a înfiinţat un grup de lucru alcătuit din specialişti, care 

să elaboreze pachetul de servicii medicale. Astfel. Domnia sa propune 

membrilor Comisiei amânarea discuţiilor pe acest proiect de lege, până când 

acest pachet de servicii medicale va fi finalizat.  

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, arată că sistemul de sănătate se află 

într-o situaţie fără precedent. Este necesară, în regim de urgenţă, elaborarea 

pachetului minimal de servicii medicale. 

Dl.dep.Petre Movilă, intervine şi arată că este necesară susţinerea 

acestei iniţiative legislative, astfel încât sistemul va fi forţat să elaboreze cât 

mai repede acest pachet de servicii medicale. 

Referindu-se la faptul că eliberarea reţetelor compensate nu au nicio 

acoperire, dl.dep.Ion Burnei propune, invitarea, la lucrările comisiei, a 

dl.Nicolae Lucian Duţă, preşedintele CNAS, pentru elucidarea aspectelor 

ridicate în şedinţă. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu  se pronunţă de acord cu 

elaborarea pachetului de servicii medicale de către Ministerul Sănătăţii. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, supune la vot 

amânarea propunerii legislative, până la elaborarea, de către Ministerul 

Sănătăţii, a pachetului minimal de servicii medicale. 

Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie, hotărăşte 

amânarea discuţiilor asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond,  asupra propunerii legislative privind unele 

măsuri medico-sociale  (Plx 147/2010), cu care este sesizată, în comun cu 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, respinsă de către Senat în şedinţa din 29 martie 2010. 

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

legislativă are ca obiect de reglementare  transformarea clădirilor neutilizate 

ale administraţiilor publice locale în centre de asistenţă medico-sociale, în 

care se va acorda sprijin, asistenţă medicală şi psihologică persoanelor 

defavorizate. Modul de selecţie a persoanelor care vor beneficia de 

prevederile legii, funcţionarea şi organizarea centrelor medico-sociale se 

prevede a se stabili prin norme, aprobate prin hotărâre de Guvern. Finanţarea 

acestor centre se propune a se realiza din bugetul de stat alocat Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi bugetele locale.  

 Domnia sa informează că, în raportul preliminar înaintat, Comisia 

pentru administraţie, cu care suntem sesizaţi în comun, propune  respingerea 

propunerii legislative din următoarele consideraţii:  

- în ceea ce priveşte rolul pe care îl are propunerea legislativă în 

ceea ce priveşte susţinerea din punct de vedere medical şi social a 

persoanelor defavorizate fără locuinţă, prin înfiinţarea şi funcţionarea unor 

centre de asistenţă medico-sociale, trebuie menţionat că în România există 
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reglementări legale care prevăd tipologia, beneficiarii şi procedura de 

acordare a serviciilor sociale; 

- sistemul naţional de asistenţă socială este gestionat de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin organe şi instituţii de 

specialitate organizate la nivel de autorităţi şi agenţii naţionale. Totodată, în 

elaborarea şi aplicarea politicii de asistenţă socială, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi alte 

organe de specialitate din subordinea Guvernului, precum şi cu autorităţile 

publice locale care au responsabilităţi în finanţarea şi acordarea serviciilor 

sociale; 

- promovarea propunerii legislative presupune un efort bugetar 

suplimentar din partea bugetelor locale, în condiţiile în care nu sunt 

precizate sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-

se în acest fel dispoziţiile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, 

republicată, care prevede că “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 

aprobată fără stabilirea sursei de finanţare , precum şi cele ale art. 15 

alin.(1) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările 

ulterioare.  

  Guvernul nu susţine adoptarea prezentei propuneri legislative. 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au avizat negativ prezenta iniţiativă legislativă. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă sub 

condiţionarea punctului de vedere al Ministerului Sănătăţii. 

 Ministerul Sănătăţii, prin adresa nr.30152/10.05.2010, nu susţine 

propunerea legislativă aflată în discuţie. 
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Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, susţine în 

continuare adoptarea prezentei iniţiative legislative, deoarece, aceasta 

conferă posibilitatea susţinerii, din punct de vedere medical şi social 

persoanele defavorizate fără locuinţă, în care acestea să poată locui şi primi 

ajutor medical şi susţinere psihologică. 

Dl.dep.Petre Movilă este de acord cu adoptarea propunerii legislative, 

având convingerea că aceasta nu va trece de votul plenului. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu se pronunţă împotriva 

iniţiativei legislative, deoarece aceasta induce o viziune eronată asupra 

României, respectiv de ţară „de asistaţi sociali”. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa, reaminteşte că, Preşedintele României a 

propus închiderea a peste 200 de unităţi spitaliceşti. Atât Ministerul Sănătăţii 

cât şi administraţiile locale nu trebuie să înstrăineze aceste imobile pentru a 

le transforma, în timp, în zone de supravieţuire a cazurilor sociale sau a 

persoanelor fără adăpost. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu informează că un grup de parlamentari ai 

PNL au iniţiat o propunere legislativă cu acelaşi obiect, dar care este mai 

completă. Domnia sa se pronunţă pentru o legislaţie coerentă în acest 

domeniu în care să fie consultat şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie informează că Ministerul Sănătăţii nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative, deoarece destinaţia acestor spaţii 

disponibilizate se poate modifica cu avizul ministerului. 

Dl.dep.Petre Movilă atrage atenţia asupra încălcării principiului 

autonomiei administraţiei locale, prevăzut în legislaţia în vigoare. 

În opinia dl.dep.dr.Horia Cristian spitalele nu pot fi închise, dar pot 

forma consorţii. Nu se poate impune administraţiilor locale ce hotărâre să 

adopte cu privire la spaţiile disponibilizate. O astfel de iniţiativă ar fi trebuit 

completată cu unele facilităţi fiscale. 
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În urma acestor dezbateri, Comisia hotărăşte, cu 8 voturi pentru, 1 

împotrivă şi 4 abţineri, adoptarea propunerii legislative în forma prezentată 

de iniţiatori. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului  

nr.11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind 

calitatea apei potabile ( PLx 186/2010), adoptată de către Senat în şedinţa 

din 13 aprilie 2010, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea ordonanţei 

pentru modificarea şi completarea legii nr.458/2002 privind calitatea apei 

potabile cu modificările şi completările ulterioare, în vederea transpunerii în 

legislaţia internă a prevederilor art.9 „Derogări”, art.13 alin.(3) şi art.15 

„Situaţii excepţionale” din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei 

potabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 330 din 

5 decembrie 1998. 

În contextul procesului de armonizare legislativă, prin Documentul de 

poziţie aferent Capitolului 22 de negociere – Protecţia mediului înconjurător, 

şi ulterior, potrivit Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, procedura de 

infringement declanşată împotriva României, este susceptibilă de a trece, la 

faza contencioasă. Astfel, transpunerea corectă ţi completă a dispoziţiilor 

Directivei nr.1998/83/CE, reprezintă o necesitate stringentă. 

Ministerul Sănătăţii propune abrogarea art.14 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului, deoarece, acest text va produce dificultăţi de 

interpretare, în sensul conferirii de avantaje producătorilor români, prin 

extinderea perioadelor de tranziţie, ceea ce înseamnă încălcarea Tratatului de 

aderare. 
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Comisia pentru administraţie publică, amenajare teritoriului şi 

echilibru ecologic, avizează favorabil proiectul de lege, cu două 

amendamente care vizează: 

- abrogarea art.14 din ordonanţa de urgenţă;  

- introducerea în proiectul de lege a două noi puncte,  6 şi 7, pentru 

completarea Anexelor nr.1 şi 2, din ordonanţa de urgenţă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

În urma acestor dezbateri, Comisia a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, admiterea proiectului de lege în forma adoptată de către Senat, cu 

cele două amendamente care au fost aprobate. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a propunerii legislative „Legea înfiinţării unităţilor medicale 

ambulatorii mobile” (Plx 423/2009), respinsă de către Senat în şedinţa din 9 

septembrie 2009. 

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

legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea unităţilor medicale 

ambulatorii mobile, la nivel rural, prin autorităţile de sănătate publică 

judeţene aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Sănătăţii, în 

vederea îmbunătăţirii stării precare de sănătate a populaţiei din mediul rural. 

Astfel, se propune ca aceste unităţi să fie înfiinţate pe lângă dispensarele 

medicale din localităţile rurale, să fie finanţate de la bugetul de stat şi să 

acorde pacienţilor tratamente de urgenţă şi transport către spitale. 

Guvernul nu susţine această iniţiativă legislativă. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ prezenta 

iniţiativă legislativă. 
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Ministerul Sănătăţii, prin adresa nr.30152/10.05.2010, nu susţine 

propunerea legislativă aflată în discuţie. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici menţionează că în prezent, 

funcţionează două sisteme prespitaliceşti, respectiv Ambulanţa şi SMURD. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie, 

hotărăşte, cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, Diverse, dna.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei propune invitarea la audieri a domnului ministru al 

sănătăţii Cseke Attila şi a domnului Nicolae Lucian Duţă, preşedintele 

CNAS, pentru a informa Comisia asupra cheltuielilor pentru investiţii care 

au fost alocate preferenţial pentru anumite judeţe. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dna.dep.Graţiela 

Gavrilescu. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca prezintă celor prezenţi un memoriu prin 

care domnia sa reclamă modalitatea de contractare a serviciilor de 

recuperare-reabilitare din judeţul Galaţi, contractare care a avut loc pe data 

de 27.04.2010. Domnia sa adresează Comisiei rugămintea de a fi sprijinită în 

soluţionarea acestei situaţii, prin înaintarea acestui memoriu la ministrul 

sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian informează pe cei prezenţi asupra a două 

iniţiative legislative care urmează a fi depuse, prima având ca obiect acordul 

privind donarea de organe şi ţesuturi umane iar a doua desfăşurarea şi 

organizarea învăţământului rezidenţial. 

Dl.dep.dr.Florian Popa prezintă memoriul unei doamne medic, 

specialist în chirurgie oro-maxilo-facială, rezident în Israel şi cetăţean 

român, care solicită să-şi exercite profesia în România, în municipiul Vaslui. 

În opinia domniei sale, legislaţia în vigoare este lacunară, nepermiţând unor 
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medici bine pregătiţi să profeseze în România. Domnia sa solicită sesizarea 

Ministerului Sănătăţii în soluţionarea acestui caz. 

 

La punctul şase 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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