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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 09.02.2010 între orele 14,00 - 18,00, în ziua de 

10.02.2010 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 11.02.2010 între 

orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2009 pentru 

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

domeniul sănătăţii (PLx 495/2009), sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

2.  Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative pentru 

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

( Plx 656/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 



La primul punct 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.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 495/2009). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

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

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

intervenţiile preconizate vizează modificarea condiţiilor pentru 

ocuparea funcţiei de manager al spitalului, completarea cauzelor 

pentru încetarea contractului de management, iar pentru managerii 

care au pregătire medicală să se  acorde posibilitatea de a desfăşura 

şi activităţi medicale. 

Guvernul a emis prezenta ordonanţă de urgenţă, deoarece, 

în sistemul de asistenţă spitalicească din România, au apărut 

numeroase disfuncţionalităţi ca urmare a unui management 

defectuos, fapt care a produs consecinţe directe în alterarea calităţii 

îngrijirilor medicale acordate populaţiei. Astfel, activitatea 

managerială a unui spital necesită, în mod obligatoriu, ca 

managerul să dispună de pregătire medicală, juridică, economic 

sau administrativă. 

Ministerul Sănătăţii, în punctul de vedere nr.9501 din data 

de 8.02.2010, susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

Senatului şi respingerea amendamentului înaintat de către Comisia 
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pentru muncă şi protecţie socială, motivând că, în urma experienţei 

acumulate în ultimii doi ani, se impune menţinerea 

responsabilizării managerilor unităţilor sanitare publice pentru 

achitarea datoriilor către furnizori. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care este 

sesizată în comun cu Comisia noastră, a examinat proiectul de lege 

în şedinţa din 26 ianuarie 2010 şi a înaintat un raport preliminar, cu 

amendamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia a hotărât, 

cu unanimitate de voturi, depunerea de amendamente şi amânarea 

discuţiilor asupra proiectului de lege, până la viitoarea şedinţă. 

 

La punctul doil al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, asupra  propunerii legislative pentru 

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

( Plx 656/2009), respinsă de către Senat în şedinţa din 8 decembrie 

2009. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de 

reglementare abrogarea art.674 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Textul art.674, propus a fi abrogat prevede că întreaga 

procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis este confidenţială 

până în momentul sesizării instanţei. 
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Guvernul nu susţine adoptarea prezentei propuneri 

legislative. 

Ministerul Sănătăţii, în punctul de vedere nr.9501 din data 

de 8.02.2010, propune respingerea propunerii legislative.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea propunerii legislative aflată în discuţie. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au luat în discuţie situaţia actuală privind 

imunizarea copiilor cu vârste între 0-1 an cu vaccinul BCG, 

precum şi imunizarea RH (antiD). 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 
La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD+PC), 

dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

dl.dep.dr.Călin Potor (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.farm. Ion 

Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.dr. Cristian Horia 

( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.prof.dr.Iosif-Ştefan Drăgulescu 

(Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep.ing. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă 
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Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă    

( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa                  

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

( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru   ( Independent), 

dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD 

+ PC ),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi 

dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup Parlamentar al PD-L), 

neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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