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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 28.02.2012 între orele 14,00-19,00, în ziua de  29.02.2012 

între orele 9,00-16,00 şi în ziua de 01.03.2012 între orele 9,00 – 

12,00, având următoarea ordine zi:                                                                 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului  de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă ( PL x 203/2011). 

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

modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei 

persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 ( PL x 30/2011) – 

sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 



3. Diverse. 

 
 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbaterea, în fond, asupra 

proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 

privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 

centrele de permanenţă ( PL x 203/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii 

asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în sensul 

participării obligatorii a medicilor de familie la asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă în afara programului de lucru al cabinetelor medicale 

individuale zilnic între orele 15.00-8.00 în intervalul luni-vineri, şi 

între orele 8.00-8.00 în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători 

legale, precum şi în zilele declarate libere de către Guvernul 

României. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 20 aprilie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere, susţine 

adoptarea proiectului de Lege în forma înaintată de către Senat. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 

precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 

voturi pentru) adoptarea proiectului de lege în forma înaintată de 

Senat, şi întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membri Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la Dezbateri, în fond, asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice 

nr.487/2002   (PL x 30/2011), cu care este sesizată, în comun, cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr.487/2002, cu completările ulterioare, în sensul 

corelării dispoziţiilor acesteia cu prevederile dreptului intern şi 

internaţional. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 9 februarie 2011. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere susţine 

adoptarea proiectului de lege în forma propusă de Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, 

precum şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege, cu amendamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu  unanimitate de voturi (9 

voturi pentru), adoptarea proiectului de lege în forma înaintată de 

către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi întocmirea unui 

raport comun, în acest sens. 

 

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

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 28.02.2012 au fost prezenţi 

9 deputaţi după cum urmează : dna.dep. Dobre Elena Cristina, 

dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu , dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie, 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru, dl.dep.Petru Movilă   , 

dl.dep.Gheorghe Albu, dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( Grup 
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Parlamentar al PD-L) ,   dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep. Derzsi Ákos fiind înlocuit de 

dl.dep.Olosz Gergely( Grup Parlamentar al UDMR ), fiind absenţi 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei  , dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici, dl.dep. Florian Popa , dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ) dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa, dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar 

al PNL) , iar în zilele de 29.02.2012 şi 1.03.2012 au fost prezenţi 8 

deputaţi după cum urmează : dna.dep. Dobre Elena Cristina, 

dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu , dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie, 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru, dl.dep.Petru Movilă   , 

dl.dep.Gheorghe Albu, dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( Grup 

Parlamentar al PD-L) ,   dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), fiind absenţi dna.dep. Rodica Nassar , 

dl.dep.Ion Burnei  , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici, dl.dep. Florian 

Popa , dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna. dep.Diana Adriana 

Tuşa, dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL) şi dl.dep. 

Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ). 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.CRISTINA DOBRE 
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