
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/ 70 / 31 martie 2011 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor comisiei din perioada 29 – 31  martie  2011 

 
 

La lucrările comisiei din ziua de 29 martie 2011 sunt prezenţi 

16 deputaţi, iar în zilele de 30 şi 31 martie 2011 sunt prezenţi 8 deputaţi,  

fiind absenţi 8 deputaţi. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat 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. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi 

educare a copiilor în vârstă de 0 – 3 ani ( Pl x 66/2011), Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării (Plx 408/2010)  - sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 



3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

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

a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi 

educare a copiilor în vârstă de 0 – 3 ani ( Pl x 66/2011). 

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

legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea unui sistem de servicii de îngrijire, creştere şi educare a 

copiilor în vârstă de 0-3 ani, propunându-se abrogarea actualei 

reglementări în domeniu, respectiv Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi arată că 

această iniţiativă este binevenită, deoarece creşele reprezintă o problemă 

de ordin social în unele zone ale ţării. Domnia sa se pronunţă pentru 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian apreciază această propunere legislativă şi 

consideră că este necesar ca, într-un interval de 1-2 ani, aceste instituţii să 

corespundă normelor ARACIS. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei reaminteşte că 

prezenta propunere legislativă încearcă să soluţioneze o problemă de 

ordin social, care, la un moment dat, a generat unele disensiuni. În opinia 

domniei sale, statul este obligat să ia măsurile necesare pentru a acoperi 

numeric deficitul de creşe. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu se pronunţă, de asemenea, 

pentru avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de 

creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării ( Plx 408/2010)  - sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

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

proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile 

legislative vizând, potrivit Notei de fundamentare, „creşterea implicării 

autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea activităţii 

spitalului şi stabilirea cadrului legal pentru gestionarea eficientă a 

asistenţei medicale acordată în unele unităţi sanitare cu paturi”. Totodată, 

este propusă stabilirea unei noi clasificări a spitalelor, în funcţie de 

competenţe, precum şi a modalităţii de plată a obligaţiilor restante la 

furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi utilităţi. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.13431/28.02.2011 susţine adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamentele pe care le-a înaintat comisiei. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, cu care este sesizată în comun, a întocmit un raport 
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preliminar de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente, conchide 

domnia sa. 

Asupra titlului legii, a articolului unic, a titlului ordonanţei de 

urgenţă,  a art.I şi a pct.4 nu au fost formulate amendamente, acestea fiind 

adoptate cu unanimitate de voturi. 

   Dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei  , dl.dep. Florian 

Popa  , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, au 

depus un amendament care vizează completarea art.12 din Legea 

nr.95/2006, cu următorul cuprins: 

„Art.12. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti sunt servicii publice în subordinea consiliilor 

judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,  cu 

personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel 

local. În mod similar se pot organiza direcţii de sănătate publică în cadrul 

ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care colaborează cu 

unităţile deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii.” 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie subliniază că Ministerul 

Sănătăţii nu este de acord cu o astfel de prevedere, deoarece finanţarea, în 

conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2009 nu ar mai fi posibilă. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu se pronunţă, de asemenea 

împotriva acestui amendament, motivând că toate ministerele trebuie să 

beneficieze în teritoriu de instituţiile descentralizate proprii.  

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă consideră că această propunere nu este 

inspirată, îngrădind dreptul Ministerului Sănătăţii de a-şi implementa 

politicile de sănătate în teritoriu. 

Dl.dep.Ion Burnei arată că introducerea acestor prevederi este 

benefică, deoarece atât reţeaua sanitară a transporturilor cât şi cea a 
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apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi puterii judecătoreşti nu 

beneficiază de direcţii sanitare în fiecare judeţ. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie informează că aceste două 

sisteme  cu reţele sanitare proprii beneficiază de direcţii de sănătate în 

conformitate cu dispoziţiile specifice fiecărui minister în parte. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre solicită informaţii cu privire la 

beneficiile pe care le-ar aduce această propunere sistemului de sănătate. 

Cu 8 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, amendamentul a fost 

aprobat. 

Asupra punctului 2 nu au fost făcute intervenţii, fiind votat în 

unanimitate, în forma ordonanţei de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian a formulat un amendament care vizează 

completarea art.13 cu un nou alineat, alin.(3), din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu următorul cuprins: 

„Alin.(3) - Unităţile sanitare cu paturi în care cel puţin 70% din 

paturi sunt destinate tratamentului afecţiunilor cuprinse în programele 

naţionale de sănătate TBC, HIV/SIDA, psihiatrie şi boli infecţioase sunt 

unităţi sanitare cu personalitate juridică şi funcţionează potrivit legii în 

coordonarea Ministerului Sănătăţii. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, se pronunţă de acord cu acest 

amendament. 

Cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, amendamentul 

este aprobat. 

   Dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei  , dl.dep. Florian 

Popa  , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca au depus 

un amendament care vizează completarea art.17 alin.(1) din Legea 

nr.95/2006, cu următorul cuprins: 

„Art.17 alin.(1) -  Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu 
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personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care pun în aplicare 

politica şi programele naţionale de sănătate publică pe plan local, 

identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează şi 

implementează acţiuni locale de sănătate publică.” 

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

susţine adoptarea acestui amendament, din considerentele enunţate mai 

înainte. 

Cu 8 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, amendamentul este 

adoptat. 

Asupra punctelor 3 şi 4 nu au fost făcute intervenţii, fiind votat în 

unanimitate, în forma ordonanţei de urgenţă. 

   Dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei  , dl.dep. Florian 

Popa , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca au depus 

un amendament care vizează completarea art.171 alin.(2), (3) şi (7) din 

Legea nr.95/2006, cu următorul cuprins: 

„Art.17  - 1 (2) Persoanele care ocupă funcţii dintre cele prevăzute 

la alin. (1) sunt numite prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean , 

în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale, în condiţiile 

legii. 

(3) Funcţiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract 

de management încheiat cu consiliul judeţean, pe o perioadă de maximum 

4 ani. 

(7) Dacă directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct 

se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este 

obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese 

în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul 

de management este reziliat de plin drept, iar consiliul judeţean poate cere 
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persoanelor în cauză despăgubiri, conform clauzelor contractului de 

management.” 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie intervine şi arată că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine adoptarea acestui amendament. 

Cu 8 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, amendamentul este 

adoptat. 

Asupra punctului 5 nu au fost făcute intervenţii, fiind votat, cu 

unanimitate de voturi, în forma prezentată de ordonanţa de urgenţă. 

   Dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei , dl.dep. Florian 

Popa, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca au depus 

un amendament care vizează completarea art.22 din Legea nr.95/2006, cu 

următorul cuprins: 

„Art.22. - Regulamentul de organizare si functionare, precum si 

structura organizatorica ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti se stabilesc prin hotărârea  consiliului judeţean, 

respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în baza 

metodologiei cadru aprobată prin  ordin al ministrului sănătăţii.”    

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

susţine adoptarea acestui amendament. 

Cu 8 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, amendamentul este 

adoptat. 

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională 

a Penitenciarelor) şi Serviciul Român de Informaţii, au depus un 

amendament care vizează introducerea unui nou articol, după art.34, ca 

art.341 , din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

următorul cuprins: 
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„Art.341. - Finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, 

ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească se 

stabileşte prin hotărâre a Guvernului.”  

Cu unanimitate de voturi, amendamentul este aprobat. 

   Dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei , dl.dep. Florian 

Popa, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca au depus 

un amendament care vizează completarea art.49 alin.(1) din Legea 

nr.95/2006, cu următorul cuprins: 

Art.49.- alin.(1) - Programele naţionale de sănătate se pot realiza 

prin unităţi de specialitate, selectate pe baza criteriilor aprobate prin ordin 

al ministrului sănătăţii, la propunerea CNAS pentru furnizorii de servicii 

medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii 

contractuale cu CNAS şi la propunerea comisiilor de specialitate ale 

Ministerului Sănătăţii  pentru unităţile de specialitate care derulează 

programe naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului 

Sănătăţii, cu respectarea cazuisticii şi morbidităţii specifice fiecărei 

regiuni şi după consultarea structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale.” 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie  informează că nu este necesară o 

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, întrucât există statistici şi registre naţionale pentru evidenţa 

programelor naţionale de sănătate. 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 7 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă. 

Asupra punctelor 6 şi 7 nu au fost depuse amendamente, fiind 

votate, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată în ordonanţa de 

urgenţă. 
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Ministerul Sănătăţii a formulat un amendament, care vizează 

abrogarea art.811 din ordonanţa de urgenţă, motivând prin faptul că se 

încalcă prevederile Legii finanţelor publice. 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei , dl.dep. Florian Popa  , 

dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca au depus un 

amendament care vizează completarea art.86 alin.(1)lit.m) din Legea 

nr.95/2006, cu următorul cuprins: 

„Art.86 alin.(1) lit.m) - serviciul de ambulanţă judeţean, 

respectiv al municipiului Bucureşti - unităţile sanitare publice de 

importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflate în subordinea 

consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, având în structura lor un compartiment pentru asistenţa 

medicală de urgenţă şi transport medical asistat, cu echipaje medicale de 

urgenţă, cu sau fără medic, şi un compartiment pentru consultaţii 

medicale de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat. 

Compartimentul pentru asistenţa medicală de urgenţă funcţionează în 

regim de lucru continuu, în aşteptarea solicitărilor de asistenţă medicală 

de urgenţă;” 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi se pronunţă 

împotriva aprobării acestui amendament. 

Supus la vot, amendamentul este aprobat, cu 8 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă. 

Asupra punctului 8 din ordonanţa de urgenţă nu au avut loc 

intervenţii, fiind votat, cu unanimitate de voturi. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian a formulat un amendament care vizează 

modificarea art.93 alin.(5) din ordonanţa de urgenţă, cu următorul 

cuprins: 
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„Art.93 alin.(5) - Unităţile şi compartimentele de primire a 

urgenţelor din cadrul spitalelor de urgenta sunt finanţate din bugetul de 

stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, din bugetul de stat 

prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie cu 

sumele aferente cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu medicamentele, 

reactivi şi materiale sanitare, cheltuielilor ocazionate de investigaţiile 

paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri şi cheltuielilor 

aferente altor bunuri şi servicii pentru întreţinerea şi funcţionarea acestor 

structuri." 

Supus la vot, amendamentul este aprobat, cu 7 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă. 

La punctele 9 şi 10 din ordonanţa de urgenţă nu au avut loc 

intervenţii, fiind votate, cu unanimitate de voturi. 

Dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei , dl.dep. Florian Popa  , 

dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca au depus un 

amendament care vizează completarea art.111 alin.(8) din Legea 

nr.95/2006, cu următorul cuprins: 

„Art.111 alin.(8) - Funcţia de manager general se va ocupa prin 

concurs, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Managerul general încheie cu consiliul judeţean, respectiv Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti un contract de management pe o 

perioadă de maximum 3 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi atât 

indicatorii specifici de performanţă, cât şi clauzele contractuale care 

reglementează drepturile şi obligatiile părţilor. Contractul de management 

poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, 

maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de 

ocupare a funcţiei. Contractul de management poate fi reziliat în cazul 

neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta.” 
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Supus la vot, amendamentul este aprobat, cu 7 voturi pentru şi 6 

voturi împotrivă. 

Dezbaterile urmează a fi reluate la următoarea şedinţă a comisiei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru 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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