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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Bucureşti, 22.05.2017

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE
ŞI FAMILIE
Nr. 4c-8/253
PLx 29/2017

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
În temeiul dispoziţiilor art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu
proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii trimis cu adresa nr. PLx 29/2017, din 1 februarie 2017 înregistrat sub
nr.4c-11/163 din 2 februarie 2017, respectiv sub nr.4c-8/40.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(1) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege de respingere a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.79/2016 în şedinţa din 16 ianuarie 2017.
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere :

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1162 din 17.11.2016)

avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială ( nr.4c-7/113 din 20 februarie 2017)





avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului ( nr.4c-6/22 din 28.02.2017)
punctul de vedere al Guvernului ( nr.478/3.02.2017)
punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii ( nr.3148/18.05.2017)

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării activităţii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, de crearea cu
celeritate a cadrului legal pentru încheierea contractelor de management ale managerilor generali, precum şi pentru
eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii cele două
Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 22 mai 2017.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă.
Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au fost prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă.
În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu amendamentele admise redate în Anexa I. Amendamentele respinse
sunt redate în Anexa II.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Eugen NICOLICEA

Conf.Dr.Florin BUICU

SECRETAR,

SECRETAR,

Costel Neculai DUNAVA

Dr. VASS Levente
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ANEXA NR. I
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

1

Titlul legii
Lege
privind
respingerea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr.79/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii

Pentru respectarea
Titlul legii
Lege privind aprobarea Ordonanţei de normelor de tehnică
urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru legislativă.
modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii

2

Articol unic – Se respinge
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.79 din 16 noiembrie 2016 pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.938 din 22 noiembrie
2016.

Art.I. - Se aprobă Ordonanţa de Pentru respectarea
urgenţă a Guvernului nr.79 din 16 normelor de tehnică
noiembrie 2016 pentru modificarea şi legislativă.
completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.938 din 22 noiembrie 2016,
cu
următoarele
modificări
şi
completări:
Nemodificat.

3

Titlul ordonanţei
Ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.95/2006
privind
reforma
în
domeniul
sănătăţii
3

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

4

Art.
I.
Legea
nr. 95/2006 privind reforma
în
domeniul
sănătăţii,
republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr. 652 din 28 august
2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se
modifică şi se completează
după cum urmează:

Nemodificat.

5

1.La articolul 16, alineatul
(3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(3) Membrii comisiilor de
specialitate prevăzute la
alin.(1) lit.f) beneficiază de
o indemnizaţie lunară de
10%
din
indemnizaţia
secretarului de stat, care se
acordă
proporţional
cu
numărul
de
participări
efective
la
şedinţe.
Activitatea
în
cadrul
comisiilor de specialitate
este remunerată doar dacă
este desfăşurată la solicitarea
Ministerului Sănătăţii şi
doar
dacă
această

1.La articolul 16, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3)
Membrii
organismelor
consultative constituite la nivelul
Ministerului Sănătăţii beneficiază de o
indemnizaţie lunară de 10% din
indemnizaţia ministrului, care se acordă
proporţional cu numărul de participări
efective la şedinţe. Cheltuielile de
transport şi cazare ocazionate de
participarea
în
organismele
consultative sunt suportate de către
Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.
Regulamentul
de
organizare
şi
funcţionare şi atribuţiile organismelor
consultative, inclusiv modalitatea de
acordare a indemnizaţiei membrilor, se
stabilesc prin ordin al ministrului
4

Motivarea

Necesitatea
funcţionării
în
condiţii optime a
organismelor
consultative
constituite de către
ministrul sănătăţii în
exercitarea
atribuţiilor sale.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

sănătăţii.

activitate se finalizează
într-un document care este
aprobat
de
ministrul
sănătăţii. Cheltuielile de
transport
şi
cazare
ocazionate de participarea în
comisiile de specialitate sunt
suportate de către Ministerul
Sănătăţii, în condiţiile legii.
Regulamentul de organizare
şi funcţionare şi atribuţiile
comisiilor de specialitate,
inclusiv modalitatea de
acordare a indemnizaţiei
membrilor comisiilor de
specialitate, se stabilesc prin
ordin
al
ministrului
sănătăţii."
6

___

Motivarea

Autor: Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi şi Comisia pentru sănătate
şi familie

2. La articolul I după punctul 1 se
introduc două noi puncte, punctele 11
şi 12, cu următorul cuprins:
„11. La articolul 16, după alineatul (3)
se introduce un nou alineat, alin.(4) cu
următorul cuprins:

___

Având în vedere că
în prezent nu este
reglementat faptul
că
bunurile
achiziţionate
de
către
Ministerul
„(4)
Medicamentele,
materialele Sănătăţii pot fi
către
sanitare,
dispozitivele
medicale, transmise
de
mijloacele de transport specializat şi Direcţiile
5

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

Sănătate Publică, se
impune armonizarea
prevederilor
referitoare
la
transmiterea
fără
plată
a
medicamentelor,
materialelor
sanitare,
Autor: Comisia pentru sănătate şi dispozitivelor
medicale
şi
familie
mijloacelor
de
transport specializat
prin
intermediul
direcţiilor
de
sănătate
publică
judeţene
şi
a
municipiului
Bucureşti.

altele asemenea, achiziţionate centralizat
de Ministerul Sănătăţii pot fi transmise,
fără plată, către direcţiile de sănătate
publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, precum şi către alţi
beneficiari, stabiliţi de Ministerul
Sănătăţii, repartiţia acestora realizânduse prin ordin al ministrului sănătăţii.”

„12. La articolul 118, alineatul (1),
litera a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
a) manager general, absolvent al unei
lărgirea
instituţii de învăţământ superior, care Pentru
trebuie să îndeplinească una dintre sferei de aplicare a

____
Art.118. - (1) Conducerea
serviciilor de ambulanţă
judeţene şi al Serviciului de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
6

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

normei din Legea
următoarele condiţii:
- să fie absolvent al unor cursuri de nr.95/2006 şi pentru
perfecţionare în management sau precizia textului.
management sanitar, agreate de
Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin
ordin al ministrului sănătăţii;
- să fie absolvent al unui masterat sau
doctorat în management sanitar,
economic sau administrativ organizat
într-o instituţie de învăţământ
superior acreditată;
- să fie medic în specialitatea sănătate
publică şi management;

este formată din:
a)manager general, care
poate fi medic, economist
sau jurist cu studii în
management;
(text Legea nr.95/2006)

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie
7

2.La articolul 118, alineatele
(3), (8) şi (13) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
"(3) Până la ocuparea prin
concurs a funcţiilor de
conducere care fac parte din
comitetul
director,
conducerea interimară a
serviciilor de ambulanţă
judeţene şi a Serviciului de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
se numeşte prin ordin al

3. La articolul I, punctul 2, alineatele
(3), (8) şi (13) ale articolului 118 se
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
din
"(3) Până la ocuparea prin concurs a Norma
este
funcţiilor de conducere care fac parte ordonanţă
din comitetul director, conducerea excesiv restrictivă.
interimară a serviciilor de ambulanţă
judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov se numeşte prin ordin al
ministrului sănătăţii. Pot fi numite în
aceste funcţii persoane angajate în
7

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

ministrului sănătăţii, cu
avizul
consultativ
al
Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă din
cadrul
Ministerului
Afacerilor Interne. Pot fi
numite în aceste funcţii
persoane angajate în cadrul
serviciilor de ambulanţă care
îndeplinesc condiţiile legale
pentru
participarea
la
concursul de selecţie pentru
ocuparea respectivei funcţii.
Numirea într-o funcţie de
conducere interimară la
nivelul
serviciilor
de
ambulanţă judeţene şi al
Serviciului de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov
se
efectuează pe o perioadă de
maximum 6 luni, fără
posibilitate de prelungire.
.......................................

cadrul serviciilor de ambulanţă care
îndeplinesc condiţiile legale pentru
participarea la concursul de selecţie
pentru ocuparea respectivei funcţii.
Numirea într-o funcţie de conducere
interimară la nivelul serviciilor de
ambulanţă judeţene şi al Serviciului de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se efectuează
pe o perioadă de 6 luni, maximum de
două ori.
...........................................

(8) Funcţia de manager
general se va ocupa prin
concurs, organizat potrivit
normelor aprobate prin ordin
al ministrului sănătăţii.

(8) Funcţia de manager general se va Pentru completarea
ocupa prin concurs, organizat potrivit normei.
normelor aprobate prin ordin al
ministrului sănătăţii. Managerul general
încheie
cu
Ministerul
Sănătăţii,
8

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Managerul general încheie
cu Ministerul Sănătăţii,
reprezentat prin ministru, 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
obligaţiile
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.
.......................................
(13) Conţinutul contractului
de
management
pentru
managerul general, care
include cel puţin indicatorii
de performanţă a activităţii,

reprezentat prin ministru, un contract de
management pe o perioadă de maximum
3 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi
indicatorii specifici de performanţă,
planul
de
management
al
candidatului şi clauzele contractuale
care reglementează drepturile şi
obligaţiile 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.
.................................

(13)
Conţinutul
contractului
de
management pentru managerul general,
care include cel puţin indicatorii de
performanţă a activităţii, planul de
management, programul de lucru şi
9

Motivarea

Nr.
crt.

8

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

programul de lucru şi
condiţiile de desfăşurare a
activităţii de management,
precum
şi
conţinutul
contractului de administrare
pentru membrii comitetului
director vor fi stabilite prin
ordin
al
ministrului
sănătăţii."

condiţiile de desfăşurare a activităţii de
management, precum şi conţinutul
contractului de administrare pentru
membrii comitetului director vor fi
stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii."
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie

3.La articolul 118 alineatul
(15), litera a) se modifică şi
va avea următorul cuprins:

4. La articolul I, punctul 3, litera a) a
alineatului (15) al articolului 118, se
modifică şi va avea următorul
Pentru o exprimare
cuprins:
„a) exercitarea oricăror activităţi clară şi concisă.
salarizate sau/şi indemnizate, cu
excepţia activităţilor în domeniul
medical desfăşurate în specialitatea
deţinută, a activităţilor didactice, de
cercetare ştiinţifică şi de creaţie literarartistică, a activităţilor desfăşurate la
solicitarea autorităţilor centrale sau
locale, precum şi a activităţilor
desfăşurate în societăţile profesionale
de profil, cu respectarea prevederilor lit.
a1);"

"a) exercitarea oricăror altor
funcţii
salarizate,
nesalarizate
sau/şi
indemnizate, cu excepţia
funcţiilor sau activităţilor în
domeniul
medical
desfăşurate
în
aceeaşi
unitate
sanitară
cu
respectarea programului
de lucru prevăzut în
contractul de management,
fără
a
afecta
buna
funcţionare
a
unităţii
respective, a activităţilor
didactice,
de
cercetare

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie
10

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

ştiinţifică şi de creaţie
literar-artistică,
cu
respectarea prevederilor lit.
a1);"
9

4.La articolul 118 alineatul
(15), după litera a) se
introduce o nouă literă, litera
a1), cu următorul cuprins:

Nemodificat.

"a1)
desfăşurarea
de
activităţi didactice sau de
cercetare ştiinţifică finanţate
de
către
furnizori
ai
serviciului de ambulanţă
unde managerul general îşi
desfăşoară activitatea;"
10

____

5. La articolul I , după punctul 4 se
introduce un nou punct, punctul 41 cu
următorul cuprins:
„41. La articolul 118, alineatul (15),
litera c) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
c) exercitarea funcţiei de conducere,
administrare şi control în cadrul
organizaţiilor sindicale sau patronale

c) deţinerea unei funcţii de
conducere salarizate în
cadrul
Colegiului
11

Pentru corelare cu
incompatibilităţile
prevăzute la art.178
alin.(1) lit.e) .

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

de profil;”

Medicilor din România,
Colegiului
Medicilor
Dentişti din România,
Colegiului Farmaciştilor
din România, Ordinului
Asistenţilor Medicali şi
Moaşelor din România sau
al filialelor locale ale
acestora
ori
al
organizaţiilor sindicale de
profil.
(text Legea nr.95/2006)
11

Motivarea

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie

5.La articolul 118 alineatul
(15), după litera c) se
introduc două noi litere,
literele d) şi e), cu următorul
cuprins:

6. La articolul I, punctul 5, literele d)
şi e) ale alineatului (15) al articolului
118 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"d) exercitarea funcţiei de conducere,
administrare şi control ale unui partid
Pentru
politic;
normei.
e) exercitarea funcţiei de conducere,
administrare şi control în societăţile
reglementate de Legea societăţilor
nr. 31/1990, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare."
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie

"d) exercitarea funcţiei de
membru în organele de
conducere, administrare şi
control ale unui partid
politic;
e) exercitarea funcţiei de
membru în organele de
conducere, administrare şi
control
în
societăţile
reglementate
de
Legea
12

relaxarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

societăţilor
nr. 31/1990,
republicată, cu modificările
şi completările ulterioare."
12

6.La articolul 118, alineatele
(16) şi (17) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
"(16) Constituie conflict de
interese:
a) deţinerea de părţi
sociale, acţiuni sau interese
de
către
membrii
comitetului
director
personal ori de către
soţul/soţia, rudele sau
afinii lor până la gradul al
IV-lea inclusiv la societăţi
reglementate de Legea
nr. 31/1990, republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
sau
organizaţii
nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu serviciul de
ambulanţă respectiv;
b) deţinerea de către
soţul/soţia, rudele ori afinii
până la gradul al IV-lea

7. La articolul I, punctul 6, alineatul
Dispoziţiile Legii
(16) al articolului 118 se abrogă.
nr. 176/2010 privin
d integritatea în
Autor: Comisia pentru sănătate şi exercitarea
funcţiilor
şi
familie
demnităţilor
publice,
pentru
modificarea
şi
completarea Legii
nr. 144/2007 privin
d
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea
Agenţiei Naţionale
de
Integritate,
precum şi pentru
modificarea
şi
completarea
altor
acte normative, cu
modificările
ulterioare,
sunt
acoperitoare.
13

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

inclusiv ai managerului
general a funcţiei de
membru
în
comitetul
director sau a unei alte
funcţii
de
conducere,
inclusiv
de
natură
administrativă, în cadrul
serviciului de ambulanţă la
care persoana în cauză
exercită
funcţia
de
manager general;
c) alte situaţii decât cele
prevăzute la lit. a) şi b) în
care membrii comitetului
director sau soţul/soţia,
rudele şi afinii lor până la
gradul al IV-lea inclusiv au
un interes personal de
natură patrimonială care
ar
putea
influenţa
îndeplinirea
cu
obiectivitate a funcţiei.

14

Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

(17) Persoanele cu funcţii de
conducere şi control din
cadrul
serviciului
de
ambulanţă,
inclusiv
managerul
general
şi
membrii
comitetului
director, au obligaţia de a
depune la serviciul de
ambulanţă
unde
îşi
desfăşoară activitatea o
declaraţie
de
interese,
precum şi o declaraţie de
avere potrivit prevederilor
Legii nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea
funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea
şi
completarea
Legii
nr. 144/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea
Agenţiei
Naţionale de Integritate,
precum
şi
pentru
modificarea şi completarea
altor acte normative, cu
modificările ulterioare, în
termen de 30 de zile de la
numirea în funcţie."

Nemodificat

15

Motivarea

Nr.
crt.

13

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

7.La articolul 118, după
alineatul (17) se introduc trei
noi alineate, alineatele (18)(20), cu următorul cuprins:
"(18)
Declaraţiile
prevăzute la alin. (17) vor fi
transmise
Agenţiei
Naţionale de Integritate în
termen de cel mult 10 zile de
la
primire
de
către
persoanele
din
cadrul
serviciului de ambulanţă
judeţean sau al Serviciului
de Ambulanţă BucureştiIlfov
desemnate
cu
implementarea prevederilor
referitoare la declaraţiile de
avere şi declaraţiile de
interese potrivit art. 5 alin.
(2)
lit.i)
din
Legea
nr. 176/2010,
cu
modificările
ulterioare.
Aceste
persoane
vor
îndeplini
atribuţiile
prevăzute la art. 6 din Legea
nr. 176/2010,
cu
modificările ulterioare.

8. La articolul I, punctul 7, alineatul
(20) al articolului 118 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Nemodificat

16

Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

(19) În termenul prevăzut la
alin. (18), declaraţiile de
avere şi de interese vor fi
transmise şi Ministerului
Sănătăţii
în
vederea
implementării obiectivelor
de creştere a integrităţii şi
prevenire a corupţiei în
sistemul
de
sănătate
prevăzute de legislaţia în
vigoare.

Nemodificat

(20) Declaraţiile prevăzute
la alin. (17) vor fi actualizate
ori de câte ori intervin
schimbări
care
trebuie
înscrise în ele. Actualizarea
se face în termen de 30 de
zile de la data modificării
sau încetării funcţiilor ori
activităţilor. Declaraţiile se
vor afişa pe pagina de
internet a serviciului de
ambulanţă unde persoana în
cauză
îşi
desfăşoară
activitatea."

(20) Declaraţiile prevăzute la alin. (17) Pentru o exprimare
vor fi actualizate, anual până la data de mai clară şi precisă.
15 iunie. Actualizarea se face în termen
de 30 de zile de la data modificării sau
încetării funcţiilor ori activităţilor.
Declaraţiile se vor afişa pe pagina de
internet a serviciului de ambulanţă
judeţean sau al Serviciului de
Ambulanţă Bucureşti – Ilfov unde
persoana în cauză îşi desfăşoară
activitatea."
Autor : Marton Arpad- Francisc

17

Nr.
crt.

14

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

____

9. La articolul I după punctul 7 se
introduc trei noi puncte, punctele 71 73, cu următorul cuprins:
„71. La articolul 142, după litera x) se
introduce o nouă literă, litera y), cu
următorul cuprins:
”y) centru importator de ţesuturi - o
bancă de ţesuturi şi/sau celule sau o
structură dintr-un spital sau altă
entitate juridică având în obiectul de
activitate sănătatea umană, cu sediul
pe teritoriul României care este parte
la un contract cu un furnizor dintr-o
ţară terţă pentru a importa în
interiorul Uniunii Europene ţesuturi
şi celule provenind dintr-o ţară terţă
destinate utilizării la om.”
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.
„72. La articolul 148, după alineatul
(10) se introduc trei noi alineate,
alineatele (101), (102) şi (103), cu
următorul cuprins:
”(101) Importul de ţesuturi şi celule
din ţări terţe se realizează în baza
Certificatului
de
autorizare
a
importului
pentru
centrele
18

Motivarea

Pentru a asigura
transpunerea
Directivei
(UE)
2015/566 a Comisiei
din 8 aprilie 2015
de punere în aplicare
a
Directivei 2004/23/C
E
în ceea ce priveşte
procedurile de
verificare
a
standardelor
echivalente în materie
de calitate şi de
siguranţă
ale
ţesuturilor şi celulelor
importate.
Pentru a asigura
transpunerea
Directivei
(UE)
2015/566 a Comisiei
din 8 aprilie 2015
de punere în aplicare
a Directivei 2004/23
/CE
în ceea ce priveşte
procedurile de verifi

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

importatoare de ţesuturi, emis de care a standardelor
echivalente în materie
Agenţia Naţională de Transplant.

(102) Inspecţia Sanitară de Stat din
cadrul Ministerului Sănătăţii, prin
serviciile de control în sănătate
publică din cadrul direcţiilor de
sănătate publică judeţene şi a
Municipiului Bucureşti, şi Agenţia
Naţională de Transplant organizează
inspecţii şi acţiuni de control la
furnizorii de ţesuturi şi celule din
ţările terţe.
(103) Procedura de autorizare a
importului de ţesuturi şi celule din
ţări terţe şi modelul certificatului de
autorizare, prevăzută la alin. (101),
precum şi procedura de organizare a
inspecţiilor şi acţiunilor de control la
furnizorii din ţările terţe, prevăzută la
alin. (102), sunt stabilite prin ordin al
ministrului sănătăţii.”

____

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.
19

de calitate şi de
siguranţă
ale
ţesuturilor
şi
celulelor importate.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Art.176. - (2) Managerul
persoană
fizică
sau
reprezentantul desemnat de
managerul persoană juridică
trebuie să fie absolvent al
unei instituţii de învăţământ
superior
medical,
economico-financiar sau
juridic şi să îndeplinească
una
dintre
următoarele
condiţii:

„73. La articolul 176, alineatul (2) se
modifică şi va avea următorul cuprins:

a)să fie absolvent al unor
cursuri de perfecţionare în
management
sau
management sanitar, agreate
de Ministerul Sănătăţii şi
stabilite prin ordin al
ministrului sănătăţii;
b)să fie absolvent al unui
masterat sau doctorat în
management
sanitar,
economic sau administrativ
organizat într-o instituţie de
învăţământ
superior
acreditată, potrivit legii.
(text Legea nr.95/2006)

a) să fie absolvent al unor cursuri de
perfecţionare în management sau
management
sanitar,
agreate
de
Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin
ordin al ministrului sănătăţii;

Motivarea

(2) Managerul persoană fizică sau
reprezentantul desemnat de managerul
persoană juridică trebuie să fie absolvent
Pentru
lărgirea
al unei instituţii de învăţământ
sferei de aplicare a
superior şi să îndeplinească una dintre
normei din Legea
următoarele condiţii:
nr.95/2006 şi pentru
precizia textului.

b)să fie absolvent al unui masterat sau
doctorat în management sanitar,
economic, juridic sau administrativ
organizat într-o instituţie de învăţământ
superior acreditată, potrivit legii;

20

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

c) să fie medic în specialitatea
sănătate publică şi management.
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.
15

8.La articolul 176, alineatul
(3) se abrogă.

Nemodificat

16

9.La articolul 176, alineatele
(6) şi (7) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:

10. La articolul I, punctul 9, alineatul
(7) al articolului 176 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

"(6) În cazul în care
contractul de management
nu se semnează în termen de
10 zile lucrătoare de la data
validării concursului din
motive
imputabile
candidatului
declarat
câştigător,
Ministerul
Sănătăţii, ministerele sau
instituţiile cu reţea sanitară
proprie sau universitatea de
medicină
şi
farmacie,
reprezentate de ministrul
sănătăţii,
conducătorul
ministerului sau instituţiei,

(6) Nemodificat

21

Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea

(7) Modelul-cadru al contractului de
management, care include cel puţin
planul
de
management
al
candidatului, indicatorii de performanţă
a activităţii, programul de lucru şi
condiţiile de desfăşurare a activităţii de
management, se aprobă prin ordin al
ministrului sănătăţii, cu consultarea
ministerelor, a instituţiilor cu reţea

În
domeniul
sănătăţii nu există
dispoziţii care să
permită operarea cu
un
buget
multianual.

de rectorul universităţii de
medicină şi farmacie, dacă
este cazul, va semna
contractul de management
cu candidatul clasat pe locul
al doilea, dacă acesta a
promovat concursul. În
cazul în care contractul de
management nu se semnează
nici cu candidatul clasat pe
locul al doilea din motive
imputabile
acestuia
în
termen de 10 zile lucrătoare
de la data primirii propunerii
de către candidat, se declară
postul
vacant
şi
se
procedează la scoaterea
acestuia la concurs, în
condiţiile legii.
(7)
Modelul-cadru
al
contractului de management,
care include cel puţin
indicatorii de performanţă a
activităţii, programul de
lucru şi condiţiile de
desfăşurare a activităţii de
management, se aprobă prin
ordin al ministrului sănătăţii,
22

Nr.
crt.

17

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

cu consultarea ministerelor,
a instituţiilor cu reţea
sanitară proprie, precum şi a
structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei
publice locale. Valorile
optime ale indicatorilor de
performanţă ai activităţii
spitalului se stabilesc şi se
aprobă prin ordin al
ministrului
sănătăţii.
Contractul
de
management va avea la
bază un buget global
negociat, a cărui execuţie
va fi evaluată anual."

sanitară proprie, precum şi a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale. Valorile optime ale
indicatorilor de performanţă ai activităţii
spitalului se stabilesc şi se aprobă prin
ordin al ministrului sănătăţii."

10.Articolul 178 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"Art. 178 (1) Funcţia de
manager persoană fizică este
incompatibilă cu:
a) exercitarea oricăror
altor funcţii salarizate,
nesalarizate
sau/şi
indemnizate, cu excepţia
funcţiilor sau activităţilor în
domeniul medical în aceeaşi
unitate
sanitară,
a

11. La articolul I, punctul 10, literele
a), c), d, e), f) şi g) ale alineatului (1)
al articolului 178 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„a) exercitarea oricăror activităţi
salarizate sau/şi indemnizate, cu
excepţia activităţilor în domeniul
medical desfăşurate în specialitatea
deţinută, a activităţilor didactice, de
cercetare ştiinţifică şi de creaţie literarartistică, a activităţilor desfăşurate la
solicitarea autorităţilor centrale sau

Motivarea

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.

23

Pentru a asigura mai
buna colaborare a
activităţii
cu
autorităţile centrale
şi locale, precum şi
a
societăţilor
profesionale
de
profil.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

activităţilor didactice, de
cercetare ştiinţifică şi de
creaţie literar-artistică, cu
respectarea prevederilor lit.
b) şi alin. (6);
b) desfăşurarea de activităţi
didactice sau de cercetare
ştiinţifică finanţate de către
furnizori de bunuri şi
servicii
ai
spitalului
respectiv;
c)
exercitarea
oricărei
activităţi sau oricărei altei
funcţii de manager, inclusiv
cele neremunerate;
d) exercitarea unei activităţi
sau a unei funcţii de
membru în structurile de
conducere ale unei alte
unităţi spitaliceşti;
e)
exercitarea
oricărei
funcţii
în
cadrul
organizaţiilor sindicale sau
patronale de profil;
f) exercitarea funcţiei de
membru în organele de
conducere, administrare şi
control ale unui partid
politic;

Motivarea

locale, precum şi a activităţilor
desfăşurate în societăţile profesionale
de profil, cu respectarea prevederilor
lit.b) şi alin.(6);
Nemodificat

c) exercitarea oricărei altei funcţii de Norma este excesiv
restrictivă.
manager;
d) exercitarea unei funcţii de membru în Pentru corelare cu
structurile de conducere ale unei alte prevederile alin.(1)
lit.a).
unităţi spitaliceşti;
e) exercitarea funcţiei de conducere,
administrare şi control în cadrul
organizaţiilor sindicale sau patronale de
profil;
f) exercitarea funcţiei de conducere,
administrare şi control ale unui partid
politic;
24

Pentru o exprimare
cuprinzătoare.
Norma este excesiv
restrictivă.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

g) exercitarea funcţiei de
membru în organele de
conducere, administrare şi
control
în
societăţile
reglementate
de
Legea
nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.

Motivarea

g) exercitarea funcţiei de conducere, Idem.
administrare şi control în societăţile
reglementate de Legea nr.31/1990,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.

18

Dispoziţiile Legii
nr. 176/2010 privin
d integritatea în
exercitarea
funcţiilor
şi
demnităţilor
publice,
pentru
modificarea
şi
Autor: Comisia pentru sănătate şi completarea Legii
nr. 144/2007 privin
familie.
d
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea
Agenţiei Naţionale
de
Integritate,
precum şi pentru
modificarea
şi
completarea
altor
acte normative, cu
modificările
ulterioare,
sunt

12. La articolul I, după punctul 10, se
introduc cinci noi puncte, punctele
101 – 105 cu următorul cuprins:
„101.La articolul 178 alineatul (2) se
abrogă.”
(2) Constituie conflict de
interese:
a) deţinerea de către
manager persoană fizică,
manager persoană juridică
ori
reprezentant
al
persoanei juridice de părţi
sociale, acţiuni sau interese
la societăţi reglementate de
Legea
nr. 31/1990,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, ori
organizaţii
nonguvernamentale care
stabilesc relaţii cu caracter
25

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

acoperitoare.

patrimonial cu spitalul la
care persoana în cauză
exercită
funcţia
de
manager. Dispoziţia de
mai sus se aplică şi în
cazurile în care astfel de
părţi sociale, acţiuni sau
interese sunt deţinute de
către soţul/soţia, rudele ori
afinii până la gradul al IVlea inclusiv ai persoanei în
cauză;
b) deţinerea de către
soţul/soţia,
rudele
managerului ori afinii
până la gradul al IV-lea
inclusiv ai acestuia a
funcţiei de membru în
comitetul director, şef de
secţie,
laborator
sau
serviciu medical sau a unei
alte funcţii de conducere,
inclusiv
de
natură
administrativă, în cadrul
spitalului la care persoana
în cauză exercită funcţia
de manager;
c) alte situaţii decât cele
prevăzute la lit. a) şi b) în
26

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text
Adoptat de Senat

care
managerul
sau
soţul/soţia, rudele ori afinii
managerului
până
la
gradul al IV-lea inclusiv au
un interes de natură
patrimonială care ar putea
influenţa îndeplinirea cu
obiectivitate a funcţiei de
manager.
___

27

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea

„102.La articolul 178, după alineatul
(2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Persoanele cu funcţii de
conducere şi control din cadrul
spitalului public, inclusiv managerul
şi membrii comitetului director, au
obligaţia de a depune la spitalul unde
îşi desfăşoară activitatea o declaraţie
de interese, precum şi o declaraţie de
avere potrivit prevederilor Legii
nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr. 144/2007 privind
înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea
altor acte normative, cu modificările

Pentru respectarea
procedurilor Legii
nr. 176/2010 privin
d integritatea în
exercitarea
funcţiilor
şi
demnităţilor
publice,
pentru
modificarea
şi
completarea Legii
nr. 144/2007 privin
d
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea
Agenţiei Naţionale
de
Integritate,
precum şi pentru
modificarea
şi
completarea
altor
acte normative, cu

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

ulterioare, în termen de 30 de zile de modificările
ulterioare.
la numirea în funcţie.”
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.
(3) Incompatibilităţile şi
conflictul de interese sunt
aplicabile atât persoanei
fizice, cât şi reprezentantului
desemnat
al
persoanei
juridice care exercită funcţia
de manager de spital.

(3) Nemodificat

(4) În cazul în care la
numirea
în
funcţie
managerul se află în stare de
incompatibilitate sau de
conflict de interese, acesta
este obligat să înlăture
motivele
de
incompatibilitate ori de
conflict de interese în
termen de 30 de zile de la
numirea în funcţie. În caz
contrar,
contractul
de
management este reziliat de
plin drept.

(4) Nemodificat

28

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

(5) Managerul răspunde, în
condiţiile legii, pentru toate
prejudiciile
cauzate
spitalului ca urmare a
încălcării
obligaţiilor
referitoare
la
incompatibilităţi şi conflict
de interese.

Motivarea

(5) Nemodificat

„103.La articolul 178, alineatul (6) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Persoanele care îndeplinesc funcţia
de manager pot desfăşura activitate
medicală în specialitatea deţinută, cu
respectarea
contractului
de
management."

(6)
Persoanele
care
îndeplinesc
funcţia
de
manager
pot
desfăşura
activitate
medicală
în
instituţia respectivă, cu
respectarea programului de
lucru prevăzut în contractul
de management, fără a
afecta buna funcţionare a
instituţiei respective."

Pentru corelare cu
prevederile alin.(1)
lit.a) din prezentul
articol.

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.

„104. La articolul 180, după alineatul
(3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4) cu următorul cuprins:
(4) Membrii comisiilor de concurs sau
examinare, care nu sunt salariaţi ai Pentru a stimula
la
spitalului, vor beneficia de o participarea
indemnizaţie de 10 % din salariul concurs sau examen

____

29

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

brut managerului. Regulamentul de a persoanelor
organizare şi funcţionare, atribuţiile expertiză
şi modalitatea de acordare a domeniu.
indemnizaţiei membrilor comisiilor,
se stabilesc de managerul spitalului."

cu
în

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.
„105. La articolul 181, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art.181. - (1) În cadrul spitalelor publice
se organizează şi funcţionează un
comitet director, format din managerul
spitalului, directorul medical, directorul
financiar-contabil,
directorul
administrativ, directorul de îngrijiri,
iar pentru spitalele clinice şi un
director de cercetare.

____
Art. 181. - (1)În cadrul
spitalelor
publice
se
organizează şi funcţionează
un comitet director, format
din managerul spitalului,
directorul
medical,
directorul financiar-contabil,
iar pentru spitalele cu peste
400 de paturi un director de
îngrijiri.

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.

(text Legea nr.95/2006).

30

Pentru a asigura o
mai
bună
funcţionare
a
comitetului director
reprezentativ
în
toate
compartimentele
spitalului public.

Nr.
crt.

19

20

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

11.La
articolul
181,
alineatele (4) şi (9) se
modifică şi vor avea
următorul cuprins:

Motivarea

13. La articolul I, punctul 11,
alineatul (9) al articolului 181, se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
Nemodificat.

"(4) În spitalele publice,
directorul medical trebuie să
fie
cel
puţin
medic
specialist având o vechime
de minimum 5 ani în
specialitatea respectivă.
.......................................
(9) Dispoziţiile art.178 alin.
(1) lit. b)-g) referitoare la
incompatibilităţi, ale art.178
alin.(2)
referitoare
la
conflictul de interese şi ale
art.178 alin.(4) şi (5) se
aplică în mod corespunzător
şi persoanelor care ocupă
funcţii specifice comitetului
director."
12.La articolul 182, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 182. - (1) Personalul de
specialitate medico-sanitar
care ocupă funcţii de
conducere
specifice

...........................................
corelarea
(9) Dispoziţiile art.178 alin.(1) lit.c)-g) Pentru
referitoare la incompatibilităţi, precum trimiterilor.
şi ale art.178 alin.(21), (4) şi (5) se aplică
în mod corespunzător şi persoanelor
care ocupă funcţii specifice comitetului
director."
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie
Nemodificat.

31

Nr.
crt.

21

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

comitetului director poate
desfăşura activitate medicală
în
unitatea
sanitară
respectivă. Programul de
lucru se stabileşte de comun
acord
cu
managerul
spitalului."
13.La articolul 184 alineatul
(1), literele b), c), f), h) şi m)
se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"b) la revocarea din
funcţie a managerului, în
cazul
nerealizării
indicatorilor de performanţă
ai managerului spitalului
public,
prevăzuţi
în
contractul de management,
timp de minimum un an, din
motive imputabile acestuia,
şi/sau
în
situaţia
neîndeplinirii culpabile a
celorlalte
obligaţii
ale
managerului;
c) la revocarea din
funcţie a persoanelor care
ocupă
funcţii
specifice
comitetului director în cazul
nerealizării
indicatorilor

Nemodificat.
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Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

specifici de performanţă
prevăzuţi în contractul de
administrare,
timp
de
minimum un an, din motive
imputabile acestora, şi/sau în
situaţia
neîndeplinirii
culpabile
a
celorlalte
obligaţii ale acestora;
.......................................
f) în cazul nerespectării
termenului de înlăturare a
motivelor
de
incompatibilitate ori de
conflict de interese prevăzut
la art. 178 alin. (4);
.......................................
h) în cazul falimentului
persoanei juridice, manager
al spitalului, potrivit legii;
.......................................
m) în cazul în care se
constată de către organele de
control şi instituţiile abilitate
în condiţiile legii abateri de
la legislaţia în vigoare care
sunt imputabile managerului
sau, după caz, oricăruia
dintre membrii comitetului
director şi care, deşi
33

Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

remediabile, nu au fost
remediate
în
termenul
stabilit de organele sau
instituţiile respective;"
22

23

14.La articolul 184 alineatul
(1), după litera q) se
introduce o nouă literă, litera
r), cu următorul cuprins:
"r) în cazul denunţării
unilaterale a contractului de
către manager sau, după caz,
de
către
membrul
comitetului director, cu
condiţia
unei
notificări
prealabile scrise transmise
cu minimum 30 de zile
calendaristice înainte de data
încetării contractului."
15.La articolul 184, după
alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
"(3) Încetarea contractului
de
management
atrage
încetarea de drept a efectelor
ordinului de numire în
funcţie."

Nemodificat.

Nemodificat.

34

Motivarea

Nr.
crt.

24

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

16.La
articolul
185
alineatele (1), (5) şi (7) se
modifică şi vor avea
următorul cuprins:

Motivarea

14. La articolul I, punctul 16,
alineatele (1), (5) şi (7) ale articolului
185, se modifică şi vor avea următorul
Pentru o exprimare
cuprins:
completă a normei.
"Art.
185.
(1)
Secţiile,
compartimentele,
laboratoarele,
birourile şi serviciile medicale ale
spitalului public sunt conduse de un şef
de secţie, şef compartiment, şef de
laborator, şef de birou sau, după caz,
şef de serviciu medical. Aceste funcţii
se ocupă prin concurs sau examen, după
caz, în condiţiile legii.

"Art. 185. - (1) Secţiile,
laboratoarele şi serviciile
medicale
ale
spitalului
public sunt conduse de un
şef de secţie, şef de laborator
sau, după caz, şef de
serviciu. Aceste funcţii se
ocupă prin concurs sau
examen, după caz, în
condiţiile legii.

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia pentru sănătate şi
familie.

(5) La numirea în
funcţie, şefii de secţie, de
laborator şi de serviciu
medical vor încheia cu
spitalul public, reprezentat
de managerul acestuia, un
contract de administrare
cu o durată de 3 ani, în
cuprinsul
căruia
sunt
prevăzuţi indicatorii de

(5) Numirea în funcţie a şefilor de
secţie, de compartiment, de laborator,
de birou şi de serviciu medical se face
pe o perioadă de 3 ani . Contractul de
administrare poate fi prelungit sau, după
caz,
în
situaţia
neîndeplinirii
indicatorilor de performanţă asumaţi
poate înceta înainte de termen. În cazul
în care la numirea în funcţie şeful de
secţie, de compartiment, de laborator ,
35

Pentru o exprimare
mai clară şi precisă
raportată la planul
de management.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

de birou sau de serviciu medical se află
în stare de incompatibilitate sau conflict
de interese, acesta este obligat să
înlăture motivele de incompatibilitate
sau de conflict de interese în termen de
maximum 30 de zile de la numirea în
funcţie.

performanţă
asumaţi.
Contractul de administrare
poate fi prelungit sau, după
caz, în situaţia neîndeplinirii
indicatorilor de performanţă
asumaţi poate înceta înainte
de termen. În cazul în care la
numirea în funcţie şeful de
secţie, de laborator sau de
serviciu medical se află în
stare de incompatibilitate
sau conflict de interese,
acesta este obligat să
înlăture
motivele
de
incompatibilitate sau de
conflict de interese în
termen de maximum 30 de
zile de la numirea în funcţie.
În caz contrar, contractul
de
administrare
este
reziliat de plin drept.
.......................................
(7) În secţiile universitare
clinice,
laboratoarele
clinice
şi
serviciile
medicale clinice, funcţia de
şef de secţie, şef de laborator
şi şef de serviciu medical se
ocupă de către un cadru

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia pentru sănătate şi
familie.
...........................................

(7) În spitalele clinice, funcţia de
director medical, director de cercetare,
şef de secţie medicală, şef de
compartiment medical, şef de laborator
medical, şef de serviciu medical şi şef
birou medical se ocupă de către un cadru
didactic universitar medical desemnat în
36

Motivarea

Nr.
crt.

25

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

didactic universitar medical
desemnat pe bază de
concurs organizat conform
prevederilor alin. (1)."

urma concursului sau examenului
organizat de senatul instituţiei de
învăţământ medical superior public în
cauză.
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia pentru sănătate şi
familie.

17.La articolul 185, după
alineatul (7) se introduce un
nou alineat, alineatul (71), cu
următorul cuprins:

15. La articolul I, punctul 17, Pentru o exprimare
alineatul (71) al articolului 185, se corectă şi completă.
modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(71)
În
secţiile
universitare
clinice,
laboratoarele
clinice
şi
serviciile medicale clinice
din spitalele aparţinând
reţelei
sanitare
a
Ministerului
Apărării
Naţionale, funcţia de şef de
secţie, şef de laborator şi şef
de serviciu medical se ocupă
de către un cadru militar în
activitate medic, desemnat
pe bază de concurs organizat
conform prevederilor alin.
(9)."

"(71)
În
secţiile
clinice,
compartimentele clinice, laboratoarele
clinice şi serviciile medicale clinice din
spitalele aparţinând reţelei sanitare a
Ministerului Apărării Naţionale, funcţia
de şef de secţie, şef compartiment, şef
de laborator şi şef de serviciu medical se
ocupă de către un cadru didactic
universitar militar, în activitate medic,
desemnat pe bază de concurs organizat
conform prevederilor alin. (9)."
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.
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Nr.
crt.

26

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

18.La articolul 185,
alineatele (9), (10) şi (15) se
modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(9)
Procedura
de
organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea
funcţiei de şef de secţie, şef
de laborator şi şef de
serviciu medical, inclusiv
condiţiile de participare la
concurs, vor fi stabilite prin
ordin al ministrului sănătăţii,
iar în cazul spitalelor
aparţinând ministerelor sau
instituţiilor cu reţea sanitară
proprie, condiţiile specifice
de participare la concurs vor
fi stabilite prin ordin al
ministrului, respectiv prin
decizie a conducătorului
instituţiei,
cu
avizul
Ministerului Sănătăţii. În
cazul în care la concurs nu
se prezintă niciun candidat
sau
nu
este
declarat
câştigător niciun candidat în
termenul legal, managerul
spitalului public va delega o

Motivarea

16. La articolul I, punctul 18,
alineatele (9), (10) şi (15) se modifică Pentru o exprimare
corectă şi completă.
şi vor avea următorul cuprins:
"(9) Procedura de organizare şi
desfăşurare a concursului pentru
ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de
compartiment, şef de laborator, şef
birou, şef de serviciu medical, inclusiv
condiţiile de participare la concurs, vor
fi stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii, iar în cazul spitalelor
aparţinând ministerelor sau instituţiilor
cu reţea sanitară proprie, condiţiile
specifice de participare la concurs vor fi
stabilite prin ordin al ministrului,
respectiv prin decizie a conducătorului
instituţiei, cu avizul Ministerului
Sănătăţii. În cazul în care la concurs nu
se prezintă niciun candidat sau nu este
declarat câştigător niciun candidat în
termenul legal, managerul spitalului
public va delega o persoană în funcţia de
şef de secţie, şef de laborator sau şef de
serviciu medical, pe o perioadă de până
la 6 luni, interval în care se vor repeta
procedurile prevăzute la alin. (1).

38

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

altă persoană în funcţia de
şef de secţie, şef de laborator
sau şef de serviciu medical,
pe o perioadă de până la 6
luni, interval în care se vor
repeta procedurile prevăzute
la alin. (1).
(10) În cazul spitalelor
publice
din
reţeaua
autorităţilor administraţiei
publice locale, condiţiile
specifice de participare la
concursul de ocupare a
funcţiei de şef de secţie, şef
de laborator şi şef de
serviciu medical se stabilesc
prin act administrativ al
primarului
unităţii
administrativ-teritoriale, al
primarului
general
al
municipiului Bucureşti sau
al preşedintelui consiliului
judeţean, după caz, cu avizul
direcţiei de sănătate publică
judeţene sau a municipiului
Bucureşti.
.......................................

(10) În cazul spitalelor publice din
reţeaua
autorităţilor
administraţiei
publice locale, condiţiile specifice de
participare la concursul de ocupare a
funcţiei de şef de secţie, şef de laborator
şi şef de serviciu medical se aprobă, la
propunerea comitetului director, prin
act administrativ al primarului unităţii
administrativ-teritoriale, al primarului
general al municipiului Bucureşti sau al
preşedintelui consiliului judeţean, după
caz, cu avizul direcţiei de sănătate
publică judeţene sau a municipiului
Bucureşti.
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia pentru sănătate şi
familie.
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Motivarea

Nr.
crt.

27

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

(15) Dispoziţiile art. 178
alin. (1) lit. c), d), e) şi g)
referitoare
la
incompatibilităţi şi ale art.
178 alin. (2) referitoare la
conflictul de interese, sub
sancţiunea
rezilierii
contractului
de
administrare şi a plăţii de
despăgubiri
pentru
daunele cauzate spitalului,
în condiţiile legii, se aplică
şi şefilor de secţie, de
laborator şi de serviciu
medical
din
spitalele
publice."

(15) Dispoziţiile art.178 alin.(1) lit.c), Pentru corelare cu
d),
e)
şi
g)
referitoare
la prevederile art.178
incompatibilităţi, precum şi ale art.178 alin.(1) lit.a)
alin.(21), se aplică şi şefilor de secţie, de
compartiment, de laborator, de birou şi
de serviciu medical din spitalele publice,
cu excepţia activităţilor desfăşurate la
solicitarea autorităţilor centrale sau
locale, precum şi a activităţilor
desfăşurate în societăţile profesionale
de profil."

_____

17. La articolul I după punctul 18 se Pentru o exprimare
introduce un nou punct, punctul 181 , cu corectă şi completă.
următorul cuprins:
„181. La articolul 185, după alineatul (9)
se introduce un nou alineat, alineatul (91)
cu următorul cuprins:

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.

(91)
În cazul spitalelor clinice,
procedura de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiei de
director medical, director cercetare, şef
de secţie medical, şef compartiment
medical, şef de laborator medical, şef

40

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

birou medical şi şef de serviciu medical,
inclusiv condiţiile de participare la
concurs, se stabilesc de, senatul
instituţiei de
învăţământ
medical
superior public în cauză, în colaborare
cu Ministerul Sănătăţii sau autoritatea
publică locală, după caz.
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia pentru sănătate şi
familie.
28

19.La
articolul
187,
alineatul (13) se modifică şi
va avea următorul cuprins:

înscrierea
18. La articolul I, punctul 19, Pentru
a
alineatul (13) al articolului 187, se corectă
modifică şi va avea următorul trimiterilor.
cuprins:

"(13) Dispoziţiile art.178
alin.(1) lit. f) referitoare la
incompatibilităţi,
ale
art.178 alin.(2) referitoare
la conflictul de interese şi
ale art.178 alin.(5) se aplică
în mod corespunzător şi
membrilor consiliului de
administraţie.
Nerespectarea obligaţiei de
înlăturare a motivelor de
incompatibilitate sau de

"(13) Dispoziţiile art.178 alin.(21) şi ale
art.178 alin.(5) se aplică în mod
corespunzător şi membrilor consiliului
de administraţie. "
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.
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Nr.
crt.

29

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

conflict de interese apărute
ca urmare a numirii în
consiliul de administraţie
are ca efect încetarea de
drept
a
actului
administrativ de numire în
funcţie a respectivului
membru al consiliului de
administraţie."
20.Articolul 188 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"Art. 188. - (1) Persoanele
cu funcţii de conducere şi
control din cadrul spitalului
public, inclusiv managerul,
membrii
comitetului
director, şefii de secţie, de
laborator sau de serviciu
medical
şi
membrii
consiliului de administraţie,
au obligaţia de a depune la
spitalul în cauză o declaraţie
de interese, precum şi o
declaraţie de avere potrivit
prevederilor
Legii
nr. 176/2010,
cu
modificările ulterioare, în
termen de 30 zile de la
numirea în funcţie.

Nemodificat

42

Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

(2) Declaraţiile prevăzute la
alin. (1) vor fi transmise
Agenţiei
Naţionale
de
Integritate, în termen de cel
mult 10 zile de la primire de
către persoanele din cadrul
spitalului desemnate cu
implementarea prevederilor
referitoare la declaraţiile de
avere şi declaraţiile de
interese potrivit art. 5 alin.
(2) lit. i) din Legea
nr. 176/2010,
cu
modificările
ulterioare.
Aceste
persoane
vor
îndeplini
atribuţiile
prevăzute la art. 6 din Legea
nr. 176/2010,
cu
modificările ulterioare.

Nemodificat

(3) În termenul prevăzut la
alin. (2), declaraţiile de
avere şi de interese vor fi
transmise şi Ministerului
Sănătăţii
în
vederea
implementării obiectivelor
de creştere a integrităţii şi
prevenire a corupţiei în
43

Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

sistemul
de
sănătate
prevăzute de legislaţia în
vigoare.

31

(4) Declaraţiile prevăzute la
alin. (1) se actualizează ori
de
câte
ori
intervin
modificări
în
situaţia
persoanelor
în
cauză;
actualizarea se face în
termen de 30 de zile de la
data apariţiei modificării,
precum şi a încetării
funcţiilor sau activităţilor.
(5) Declaraţiile se afişează
pe site-ul spitalului."

(4) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se
actualizează anual până la data de 15
iunie; actualizarea se face în termen de
30 de zile de la data apariţiei
modificării, precum şi a încetării
funcţiilor sau activităţilor.

21.Articolul 206 se
modifică
şi
va
avea
următorul cuprins:
"Art. 206. - În situaţia în
care spitalul public nu are
angajat personal propriu sau
personalul
angajat
este
insuficient pentru acordarea
asistenţei
medicale
corespunzătoare
structurii
organizatorice aprobate în
condiţiile legii, precum şi

19. La articolul I, punctul 21, Pentru o exprimare
articolul 206 se modifică şi va avea mai clară şi precisă.
următorul cuprins:
"Art. 206. - În situaţia în care
spitalul public nu are angajat personal
propriu sau personalul angajat este
insuficient pentru acordarea asistenţei
medicale corespunzătoare structurii
organizatorice aprobate în condiţiile
legii, precum şi pentru servicii de natură
administrativă necesare derulării actului
medical, poate încheia contracte de

Autor: Comisia juridice, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia pentru sănătate şi
familie.
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Nr.
crt.

30

31

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

pentru servicii de natură
administrativă
necesare
derulării actului medical,
cum ar fi servicii de
curăţenie, de pază şi
protecţie sau alte asemenea
servicii,
poate
încheia
contracte de prestări servicii
pentru asigurarea acestora,
în condiţiile legii."

prestări servicii pentru
acestora, în condiţiile legii."

22.La articolul 249,
alineatul (4) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la
prevederile alin. (3), în anii
2016 şi 2017, în sistemul de
asigurări sociale de sănătate
se încheie contracte cu
unităţi sanitare autorizate şi
evaluate în condiţiile legii."
____
____
Art. 784. - Ambalajul
secundar
şi
ambalajul
primar
pot
include
simboluri sau pictograme
concepute pentru a clarifica
anumite
informaţii
menţionate la art. 774 şi la

Nemodificat.

Motivarea

asigurarea

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.

20. La articolul I după punctul 22 se
introduc două noi puncte, punctele
221 şi 222, cu următorul cuprins:
„221. Articolul 784 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art. 784. Ambalajul secundar şi
prospectul pot include simboluri sau
pictograme concepute pentru a clarifica
45

Aceasta modificare
se impune pentru
îndreptarea
unei
erori de transpunere
a Directivei 83/2001

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

art. 781 alin. (1) şi alte
informaţii compatibile cu
rezumatul caracteristicilor
produsului care sunt utile
pentru
pacient,
cu
excluderea oricărui element
de natură publicitară.

Motivarea

anumite informaţii menţionate la art.
774 şi la art. 781 alin. (1) şi alte
informaţii compatibile cu rezumatul
caracteristicilor produsului care sunt
utile pentru pacient, cu excluderea
oricărui element de natură publicitară.”
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.

(text Legea nr.95/2006)

„222. Alineatul (3) al articolului 799
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 799. - (3) Distribuţia angro şi
depozitarea
medicamentelor
se
efectuează,
cu
respectarea
prevederilor art.704 alin.(1), numai
pentru medicamente care au autorizaţii
de punere pe piaţă eliberate:
a) de Comisia Europeană, conform
procedurii centralizate; sau
b) de autorităţile competente ale
unui stat membru. ”
Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.

____
Art.799. - (3) Distribuţia
angro
şi
depozitarea
medicamentelor, precum şi
distribuţia en detail se
efectuează numai pentru
medicamente
care
au
autorizaţii de punere pe piaţă
eliberate:
a) de Comisia Europeană,
conform
procedurii
centralizate; sau
b)
de
ANMDM,
conform
prevederilor
prezentului titlu.
( text Legea nr.95/2006)
46

Aceasta modificare
se impune pentru
îndreptarea
unei
erori de transpunere
a Directivei 83/2001
(alin.3), precum si
pentru clarificarea
modului de punere
in aplicare (alin.6).

Nr.
crt.

Text ordonanţă

32

23.La articolul 803,
litera c) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"c)
să
furnizeze
medicamentele
numai
persoanelor care, la rândul
lor, deţin o autorizaţie de
distribuţie
angro
ori
persoanelor îndreptăţite sau
autorizate de Ministerul
Sănătăţii
să
elibereze
medicamente către populaţie
în România, în condiţiile
stabilite prin ordin al
ministrului sănătăţii;"

33

____

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

Motivarea

Nemodificat

21. La articolul I după punctul 23 se
introduce un nou punct, punctul 231,
cu următorul cuprins:
„231. Articolul 809 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art. 809. - Prevederile art. 799 şi art.
803 lit. c) nu se aplică în cazul
distribuţiei angro de medicamente în ţări
terţe. Prevederile art. 803 lit. b) şi d) nu
se aplică în cazul în care un medicament
este primit direct dintr-o ţară terţă, fără
a fi importat. Cu toate acestea, într-un
asemenea caz, distribuitorii angro

____

Art. 809. - Prevederile
art.799 şi art.803 lit.c) nu se
aplică în cazul distribuţiei
angro de medicamente în
ţări terţe, iar prevederile
art.803 lit.b) şi d) nu se
aplică în cazul în care un
medicament
tranzitează
direct dintr-o ţară terţă, fără
a fi importat. Cu toate
47

Aceasta modificare
se impune pentru
îndreptarea
unei
erori de transpunere
a
Directivei
83/2001.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

acestea, într-un asemenea
caz, distribuitorii angro
trebuie să se asigure că
medicamentele sunt obţinute
numai de la persoane
autorizate sau îndreptăţite să
furnizeze medicamente în
conformitate cu prevederile
legale aplicabile în ţara terţă
în cauză. În situaţiile în care
furnizează
medicamente
unor persoane din ţări terţe,
distribuitorii angro trebuie să
se asigure că medicamentele
sunt furnizate numai unor
persoane care sunt autorizate
sau îndreptăţite să primească
medicamente
pentru
distribuţie angro sau către
public, în conformitate cu
prevederile legale aplicabile
în ţara terţă în cauză.
Prevederile art. 805 se aplică
în cazul furnizării de
medicamente către persoane
din ţări terţe autorizate sau
îndreptăţite să furnizeze
medicamente
către
populaţie.

trebuie să se asigure că medicamentele
sunt obţinute numai de la persoane
autorizate sau îndreptăţite să furnizeze
medicamente în conformitate cu
prevederile legale aplicabile în ţara terţă
în cauză. În situaţiile în care furnizează
medicamente unor persoane din ţări
terţe, distribuitorii angro trebuie să se
asigure că medicamentele sunt furnizate
numai unor persoane care sunt
autorizate sau îndreptăţite să primească
medicamente pentru distribuţie angro
sau către public, în conformitate cu
prevederile legale aplicabile în ţara terţă
în cauză. Prevederile art. 805 se aplică
în cazul furnizării de medicamente către
persoane din ţări terţe autorizate sau
îndreptăţite să furnizeze medicamente
către populaţie.„

Autor: Comisia pentru sănătate şi
familie.

48

Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

34

24.În
cuprinsul
Legii
nr. 95/2006, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare,
referirile
la
"serviciile de ambulanţă
judeţene şi al municipiului
Bucureşti" se înlocuiesc cu
"serviciile de ambulanţă
judeţene şi Serviciul de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov".

Nemodificat

35

Art. II. - (1)Contractele de
management şi contractele
de administrare, aflate în
curs de derulare la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, se
derulează în conformitate cu
dispoziţiile legale aplicabile
la data încheierii acestora.

Nemodificat

(2)Concursurile
sau
licitaţiile publice, aflate în
curs de derulare la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, cu
privire la ocuparea funcţiilor
de manager, funcţiilor de
conducere care fac parte din
49

Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

comitetul director, precum şi
funcţiilor de şef de secţie,
şef laborator şi şef serviciu
medical,
se
desfăşoară
conform
legislaţiei
aplicabile
la
momentul
demarării procedurii de
ocupare a posturilor prin
concurs sau licitaţie, după
caz.
36

Art. III. - În termen de 15
zile de la data intrării în
vigoare
a
prezentei
ordonanţe de urgenţă vor fi
desemnate
la
nivelul
serviciilor de ambulanţă
judeţene şi al Serviciului de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov,
precum şi la nivelul
spitalelor publice persoanele
responsabile
de
implementarea prevederilor
referitoare la declaraţiile de
avere şi declaraţiile de
interese prevăzute la art. 118
şi
188
din
Legea
nr. 95/2006 privind reforma

Nemodificat

50

Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

în
domeniul
sănătăţii,
republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, cu
modificările aduse prin
prezenta
ordonanţă
de
urgenţă.
37

Art. IV. - În termen de 30
de zile de la împlinirea
termenului prevăzut la art.
III, persoanele care la data
intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă ocupă
funcţii de conducere şi
control în cadrul serviciilor
de ambulanţă judeţene şi al
Serviciului de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov, precum şi în
cadrul spitalelor publice vor
depune declaraţii de avere şi
declaraţii
de
interese
conform prevederilor art.
118 şi 188 din Legea
nr. 95/2006 privind reforma
în
domeniul
sănătăţii,
republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, cu
modificările aduse prin
prezenta
ordonanţă
de

Nemodificat
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Motivarea

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text adoptat de Comisie
(autorul amendamentului)

Text
Adoptat de Senat

urgenţă.
*
Prezenta
ordonanţă
de
urgenţă transpune art. 80 lit.
c)
din
Directiva 2001/83/CE
a
Parlamentului European şi a
Consiliului din 6 noiembrie
2001 de instituire a unui cod
comunitar cu privire la
medicamentele de uz uman,
publicată în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria L,
nr. 311 din 28 noiembrie
2011.
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Motivarea

ANEXA NR: II
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.
0.
1.

___

Text ordonanţă

Text Senat

1.

2.
___

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
3.
Dl.dep.Emanuel Ungureanu
şi dl.dep.Tudor Pop propun
respingerea
amendamentului comisiei de
la nr.crt.6, punctul 2 din
legea de aprobare, art.118
alin.(1) lit.a) , respectiv
menţinerea textului din
Legea nr.95/2006 , după
cum urmează:
„Art.118. - (1) Conducerea
serviciilor
de
ambulanţă
judeţene şi al Serviciului de
Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov
este formată din:
a)manager general, care poate
fi medic, economist sau jurist
cu studii în management;”
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Motivare
4.

Argument
pentru
susţinere:
Propunem să rămânem în
limitele propuse de lege –
medical,
economicofinanciar sau juridic – în
cazul în care dorim să
vorbim
de
profesionalizare.

Argument
pentru
respingere:
Pentru lărgirea sferei de
aplicare a normei din
Legea
nr.95/2006
şi
pentru precizia textului.

Cameră
decizională
5.
Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.
2.

Text ordonanţă

Text Senat

Art.118 . - (8) Funcţia de ____
manager general se va ocupa
prin concurs, organizat potrivit
normelor aprobate prin ordin
al
ministrului
sănătăţii.
Managerul general încheie cu
Ministerul
Sănătăţii,
reprezentat prin ministru, 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
obligaţiile 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.

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Dl.dep.Liviu
Balint
propune
reformularea
textului după cum urmează:
„Art.118. - (8) Funcţia de
manager general se va ocupa
prin
concurs,
organizat
potrivit normelor aprobate
prin ordin al ministrului
sănătăţii. Managerul general
încheie
cu
Ministerul
Sănătăţii, reprezentat prin
ministru, un contract de
management pe o perioadă de
maximum 3 ani, în conţinutul
căruia
sunt
prevăzuţi
indicatorii
specifici
de
performanţă,
planul
de
management al candidatului
şi clauzele contractuale care
reglementează drepturile şi
obligaţiile părţilor. Contractul
de management poate fi
prelungit
după
încetarea
mandatului pe o perioadă de
6 luni, maximum de două ori,
perioadă
în
care
se
organizează concursul de
ocupare a funcţiei. Contractul
de management poate fi
reziliat în cazul neîndeplinirii
54

Motivare

Argument
pentru
susţinere:
Din practica curentă,
termenul de 3 luni este
prea scurt.

Argument
pentru
respingere:
Situaţia nu poate fi lăsată
într-un termen îndelungat
de provizoriat.

Cameră
decizională
Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

3.

Text ordonanţă

Text Senat

„Art.118. . (15)
____
e) exercitarea funcţiei de
membru în organele de
conducere, administrare şi
control
în
societăţile
reglementate
de
Legea
societăţilor
nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare."

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
obligaţiilor
prevăzute
în
acesta.”
Dl.dep.Emanuel Ungureanu
şi dl.dep.Tudor Pop propun
respingerea
amendamentului comisiei de
la nr.crt.11, punctul 6 din
legea de aprobare, art.118
alin.(15) lit.e) , respectiv
menţinerea textului din
OUG nr.79/2016.

Motivare

Cameră
decizională

Camera
Deputaţilor
Argument
pentru
susţinere:
Managerul
are
posibilitatea de a fi
membru într-o societate
comercială – membru în
CA al unei companii
farma şi, în acelaşi timp,
şef pe ambulanţă.
Argument
pentru
respingere:
Pentru relaxarea normei.

4.

___

____

Dl.dep.Emanuel Ungureanu
şi dl.dep.Tudor Pop propun
respingerea
amendamentului comisiei de
la nr.crt.14, pct.9 din legea
de aprobare, preambulul
art.176 alin.(2) , respectiv
menţinerea textului din
Legea nr.95/2006 , după
cum urmează:
55

Camera
Deputaţilor
Argument
pentru
susţinere:
Propunem să rămânem în
limitele propuse de lege –
medical,
economicofinanciar sau juridic – în
cazul în care dorim să

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text Senat

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
„Art.176.
(2)Managerul persoană fizică
sau reprezentantul desemnat
de
managerul
persoană
juridică
trebuie
să
fie
absolvent al unei instituţii de
învăţământ superior medical,
economico-financiar
sau
juridic şi să îndeplinească una
dintre următoarele condiţii:”
..........................

5.

g) exercitarea funcţiei de ___
membru
în
organele
conducere, administrare şi
control
în
societăţile
reglementate
de
Legea
nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare.

Dl.dep.Emanuel Ungureanu
şi dl.dep.Tudor Pop propun
respingerea
amendamentului comisiei de
la nr.crt.17, punctul 11 din
legea de aprobare , art.178
alin.(1) lit.g) , respectiv
menţinerea textului din
OUG nr.79/2016.

Motivare
vorbim
profesionalizare.

Cameră
decizională
de

Argument
pentru
respingere:
Pentru lărgirea sferei de
aplicare a normei din
Legea
nr.95/2006
şi
pentru precizia textului.
Argument
pentru
susţinere:
Managerul
are
posibilitatea de a fi
membru într-o societate
comercială – membru în
CA al unei companii
farma şi, în acelaşi timp,
şef pe ambulanţă.
Argument
pentru
respingere:
Pentru relaxarea normei.
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Nr.
crt.
6.

7.

Text ordonanţă
___

Text Senat
____

19.La articolul 187, alineatul ____
(13) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(13) Dispoziţiile art. 178
alin. (1) lit. f) referitoare la
incompatibilităţi, ale art. 178
alin. (2) referitoare la
conflictul de interese şi ale
art. 178 alin. (5) se aplică în
mod
corespunzător
şi

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
Dl.dep.Emanuel Ungureanu
şi dl.dep.Tudor Pop propun
respingerea
amendamentului comisiei de
la nr.crt.18, pct.12 din legea
de aprobare,
art.181
alin.(1),
respectiv
menţinerea textului din
Legea nr.95/2006 , după
cum urmează:
„Art. 181. - (1)În cadrul
spitalelor
publice
se
organizează şi funcţionează un
comitet director, format din
managerul
spitalului,
directorul medical, directorul
financiar-contabil, iar pentru
spitalele cu peste 400 de
paturi un director de îngrijiri.”

Cameră
decizională
Argument
pentru Camera
Deputaţilor
susţinere:
Numirea de către UMF a
unui director de cercetare
în comitetul director va
limita
foarte
mult
atribuţiile managerului.

Dl.dep.Emanuel Ungureanu
şi dl.dep.Tudor Pop propun
respingerea
amendamentului comisiei de
la nr.crt.28, punctul 18 din
legea de aprobare , art.187
alin.(13)
,
respectiv
menţinerea textului din
OUG nr.79/2016.

Argument
pentru Camera
Deputaţilor
susţinere:
Este
eliminată
incompatibilitatea
membrilor în CA a
spitalelor cu funcţiile
politice.
Mai
mult,
elimină sancţiunile pentru
nerespectarea criteriilor
de incompatibilitate.
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Motivare

Argument
pentru
respingere:
Funcţia de director de
cercetare este absolut
necesară pentru spitalele
în care se desfăşoară
activitate de cercetare.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text Senat

Amendamentul propus şi
autorul acestuia

membrilor
consiliului
de
administraţie. Nerespectarea
obligaţiei de înlăturare a
motivelor
de
incompatibilitate sau de
conflict de interese apărute
ca urmare a numirii în
consiliul de administraţie are
ca efect încetarea de drept a
actului administrativ de
numire
în
funcţie
a
respectivului membru al
consiliului de administraţie."
8.

____

Motivare

Cameră
decizională

Argument
pentru
respingere:
Pentru înscrierea corectă a
trimiterilor.

___

Dl.dep.Petru
Movilă
propune introducerea unui
text nou, cu următorul
cuprins:
La art. 704, după alineatul
(4) se introduc alineatele (5),
(6), (7), (8) şi (9) având
următorul conţinut:
„ Art. 704 – (5) Export de
medicamente înseamnă orice
operaţiune de comerţ cu
medicamente
compensate,
indiferent de gradul de
compensare al acestora, ce
presupune trimiterea acestora
către state membre ale UE sau
58

Camera
Deputaţilor
Argument
susţinere:
____

pentru

Argument
pentru
respingere:
Nu face obiectul prezentei
ordonanţe de urgenţă.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text Senat

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
către ţări terţe. Exportul nu va
include
operaţiunile
de
retragere,
rechemare
sau
returnare, aşa cum sunt
acestea definite de legislatia în
vigoare.
(6) Toate operaţiunile de
export vor fi anterior aprobate
de către producător ori
deţinătorul autorizaţiei de
punere
pe
piaţă
sau
repezentantul acestuia, prin
încheierea
unui
mandat
acordat exportatorului pentru
fiecare operaţiune în parte. In
vederea obţinerii mandatului,
solicitantul va depune o cerere
in care vor fi menţionate:
denumirea medicamentului,
denumirea
comună
internaţională (DCI), codul
produsului acordat de către
ANMDM,
unităţile
terapeutice,
numărul
de
pachete,
seria
medicamentelor, ţara în care
se va face exportul şi data la
care exportul va fi efectuat.
(7) Refuzul acordării aprobării
nu poate fi considerat drept
59

Motivare

Cameră
decizională

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text Senat

Amendamentul propus şi
autorul acestuia
încalcare a legislaţiei privind
concurenţa.
(8) În termen de maxim 10
zile lucrătoare de la acordarea
aprobării,
producătorul,
deţinătorul
autorizaţiei de punere pe piaţă
sau repezentantul acestuia va
notifica în format electronic la
ANMDM fiecare operaţiune
de export. Notificarea va
conţine elementele prevăzute
la alin. (6) si va fi publicată pe
site-ul ANMDM in termen de
maxim 3 zile lucrătoare de la
primirea acesteia.
(9) Efectuarea operaţiunilor
de export în lipsa aprobării
prevazute la alin. (6) se
sancţionează cu suspendarea
autorizatiei
fabricantului/unităţii
de
distribuţie angro pe o durată
de un an. Constatarea
contraventiei si aplicarea
sancţiunii se fac de către
inspectorii ANMDM.”
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Motivare

Cameră
decizională

