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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din ziua de 4 octombrie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 4.10.2007 între orele între orele 9,00 – 12,30, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare ( Plx 517/2007) . 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003      

( Plx 484/2007). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost deschise 

de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate. 

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

familie a procedat la examinarea , în fond, a propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Plx 517/2007), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 25 iunie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , prezenta propunere legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea lit.a) de la alin.(1) al art.180 din Legea 

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

şi completările ulterioare, intervenţia legislativă având drept scop 

crearea posibilităţii de a exercita funcţii sau activităţi în domeniul 

didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar artistice, 

persoanelor care ocupă funcţia de manager de spital. 

În urma dezbaterilor care au urmat, s-a constatat că 

problematica care face obiectul propunerii legislative aflate în 

discuţie a fost soluţionată prin intrarea în vigoare a prevederilor de 

la lit.a) a alin.(1) din art.180 din Legea nr.264/2007 pentru 

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

domeniul sănătăţii. 
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Plx 517/2007) ca fiind fără 

obiect. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului 

nr.46/2003  ( Plx 484/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 

25 iunie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 în vederea 

corelării cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2003 privind circulaţia pe drumurile publice aprobată prin 

Legea nr.49/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare în sensul introducerii excepţiei de la obligativitatea 

consimţământului  pentru recoltarea, păstrarea, precum şi folosirea 

tuturor produselor biologice prelevate pentru conducătorul unui 

autovehicul sau al unui tramvai, instructorul auto aflat în procesul 

de instruire, examinatorul autorităţii competente aflat în timpul 

desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea 
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permisului de conducere, autorul unor infracţiuni, care sunt supuşi 

recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat în vederea 

stabilirii alcoolemiei  ori a prezenţei de produse sau substanţe 

stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, în 

cazurile prevăzute de lege. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate 

şi familie a constatat că norma propusă pentru alin.(2) al art.18 din 

Legea nr.46/2003 reia dispoziţiile cuprinse deja în art.18 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice. Astfel, propunerea legislativă contravine 

dispoziţiilor art.15 din Legea nr.24/2000, republicată, conform 

cărora este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în două sau 

mai multe acte normative. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea art.18 din Legea 

drepturilor pacientului nr.46/2003 ( Plx 484/2007) ca fiind fără 

obiect. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte 

probleme privind activitatea comisiei. 
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La punctul patru al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative 

înregistrate la comisie. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar),  

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( PC) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu         

( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al 

PNL ), dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , fiind absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) . 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 


