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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 

17 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat,  

dl.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării (PL x 408/2010 ) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru 

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



sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest 

domeniu ( PL x 157/2011). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

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

şi Comisia pentru administraţie publică, a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării ( PL x 

408/2010 ).  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile 

legislative vizând creşterea implicării autorităţilor administraţiei publice 

locale în coordonarea activităţii spitalului şi stabilirea cadrului legal 

pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale acordată în unele unităţi 

sanitare cu paturi. Totodată, este propusă stabilirea unei noi clasificări a 

spitalelor, în funcţie de competenţe, precum şi a modalităţii de plată a 

obligaţiilor restante la furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi 

utilităţi. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 24 august 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au avizat favorabil proiectul de Lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.56420/3.10.2011 susţine adoptarea proiectului de lege, cu modificările 

 2



aduse în raportul preliminar, care face obiectul materialului de lucru, 

conchide domnia sa. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii celor două comisii, 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra acestui 

proiect de lege, pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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

a procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru 

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

sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest 

domeniu ( PL x 157/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative vizând instituirea 

unor măsuri în vederea implementării cardului naţional de sănătate, 

creării cadrului legal pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate 

prin hotărâri ale Guvernului, aprobarea normelor metodologice 

multianuale de aplicare a modelului contractului – cadru , precum şi 

renunţarea la unele termene. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată , a adoptat proiectul 

de lege în forma înaintată de Guvern. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.60412 din 

24.10.2011 susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

avizat favorabil proiectul de lege, informează domnia sa. 

Au fost depuse amendamente de către dna.dep.Rodica Nassar. 
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De asemenea, au fost depuse o serie de propuneri de către 

Asociaţia Naţională a cadrelor militare în rezervă şi retragere -  Filiala 

jud.Vrancea „Ştefan cel Mare”.  

În urma discuţiilor care au avut loc, membri comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, 

pentru o şedinţă ulterioară. 

 

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. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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