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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din ziua de 31 martie 2010 

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 31.03.2010 între orele 09,00 - 12,00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind 

medicina şcolară (PL-x 625/2009). 

2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea 

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

sănătăţii ( PL x 691/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea asupra proiectului de Lege privind medicina şcolară 

(PL-x625/2009).  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

stabilirea cadrului juridic general pentru medicina şcolară, ca 

parte componentă a sistemului de sănătate publică, în vederea 

acordării asistenţei medicale gratuite preşcolarilor, şcolarilor şi 

studenţilor. 

Comisia a constatat că prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale (Capitolul III) 

„Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile 

de învăţământ” – art.12, 13 şi 14) a fost transferată către 

autorităţile locale în cadrul procesului de descentralizare a 

sistemului de sănătate. 

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr.562/2009 a 

fost aprobată de către Guvern „Strategia de descentralizare în 

sistemul de sănătate” iar componenta asistenţă medicală şcolară 

face parte integrantă din cuprinsul acestei strategii. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie, a hotărât, cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă şi 

1 abţinere respingerea proiectului de Lege privind medicina 

şcolară. 

 

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

dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
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sănătăţii, adoptat de către Senat, în procedură tacită, în forma 

prezentată de iniţiator. 

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, 

urmărind crearea cadrului legal astfel încât medicii care sunt 

parlamentari, respectiv sunt aleşi într-o funcţie de demnitate 

publică, să poată primi sau exercita mandatul de membru al 

organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din România, 

atât la nivel naţional, cât şi la nivel teritorial, şi să poată practica 

profesia de medic în unităţi medicale particulare şi unităţi 

medicale de stat, ca medic sau şef de secţie. 

În urma dezbaterilor din cadrul Comisiei au fost 

adoptate următoarele amendamente: 

- Parlamentarii care au profesia de medic îşi pot 

desfăşura activitatea în unităţi medicale particulare şi în unităţi 

de stat ca medic sau şef de secţie (pct.2 art.466, alin.(11). 

- s-a introdus un nou punct în proiectul de lege, ca 

pct.3, cu următorul cuprins: 

„3. La articolul 466, alineatul (2), se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

(2) Medicilor prevăzuţi la alin.(1) şi (11) li se aplică în 

mod corespunzător prevederile art.35 alin.(1) şi (3) din Legea 

nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare.” 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie, a hotărât, cu unanimitate de voturi, admiterea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

amendamentele adoptate. 

 

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

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

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

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

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

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

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L)  . 

 

 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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