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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada  2  – 5 aprilie 2012 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 02.04.2012 între orele 17,00-19,00, în ziua de 03.04.2012 

între orele 9,00-16,00, în ziua de 04.04.2012 între orele 9,00 – 

16,00 şi în ziua de 05.04.2012 între orele 9,00 – 12,00, având 

următoarea ordine zi:              

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea 

măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu 

paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea 

acestuia (PLx 669/2011). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea 

personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii 

dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
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la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare (PLx 

677/2011). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 35/2012) – sesizare în comun cu Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru 

abrogarea şi modificarea unor acte normative ( PL x 31/2012). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membri comisiei au procedat 

la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor 

privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către 

Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia (PLx 

669/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 

măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu 

paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea 

acestuia, cu scopul de a se permite controlul mixt alcătuit din 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi reprezentanţi ai 

ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în vederea 

eficientizării activităţii de control. În acest sens, activităţile 

specifice în domeniul financiar, în domeniul resurselor umane, al 

normării, organizării şi salarizării vor putea fi controlate şi vor 
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exista modalităţi de îndrumare, remediere a eventualelor nereguli 

constatate, precum şi sancţionarea acestora, după caz. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 21 noiembrie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.17614/3.04.2012 susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

adoptată de Senat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială, au avizat favorabil proiectul de 

lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru), întocmirea unui 

raport de admitere în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat 

la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului 

calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor 

medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de 

Dispozitive Medicale Certificare (PLx 677/2011). 

Prin soluţia normativă preconizată în cuprinsul acestui 

proiect de ordonanţă a Guvernului se asigură încadrarea Oficiul 
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Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare cu personal de 

specialitate, competent în domeniu conform cerinţelor de 

acreditare a organismelor notificate. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 21 noiembrie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.17614/3.04.2012 susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

adoptată de Senat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil 

proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru), întocmirea unui 

raport de admitere asupra proiectului de lege, în forma adoptată de 

Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat 

la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 

35/2012), cu care este sesizată  în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 5 martie 2012, în condiţiile 

articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.17614/3.04.2012 susţine adoptarea proiectului de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul incriminării 

faptelor de ameninţare, lovire sau alte violenţe, vătămare corporală 

şi vătămare corporală gravă săvârşite împotriva unui medic, 

asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau orice alt fel 

de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiu funcţiunii ori 

pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, prin stabilirea unor 

pedepse similare celor prevăzute de art.239 din Codul penal pentru 

infracţiunea de ultraj. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru), întocmirea unui 

raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, care va fi 

înaintat Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu care 

Comisia pentru sănătate şi familie este sesizată, în comun. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru 

abrogarea şi modificarea unor acte normative ( PL x 31/2012). 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a 

III-a din Constituţia României, republicată. 



 6

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea şi 

modificarea unor acte normative, în scopul evitării blocării 

funcţionării unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de 

cercetare-dezvoltare. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 3.04.2012 au fost prezenţi 9 

deputaţi după cum urmează : dna.dep. Dobre Elena Cristina, 

dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu , dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie, 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru fiind înlocuit de dl.dep.Samoil 

Vâlcu, dl.dep.Petru Movilă   , dl.dep.Gheorghe Albu fiind înlocuit 

de dl.dep.Mircea Toader ,  dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi 

fiind înlocuită de dl.Ghiţă Cornel ( Grup Parlamentar al PD-L) ,   

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

dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) fiind absenţi 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei  , dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici, dl.dep. Florian Popa , dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ) dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa, dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar 

al PNL) , iar în zilele de 2.04.2012, 4.04.2012 şi 5.04.2012 au fost 

prezenţi 7 deputaţi după cum urmează: dna.dep. Dobre Elena 

Cristina, dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu , dl.dep.Stelian Ghiţă 

Eftemie, dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru, dl.dep.Petru Movilă  ( 
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Grup Parlamentar al PD-L) ,  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR )  ,  dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar 

al Minorităţilor Naţionale),  fiind absenţi dna.dep. Rodica Nassar , 

dl.dep.Ion Burnei  , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici, dl.dep. Florian 

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

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna. dep.Diana Adriana 

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

Monica Maria Iacob Ridzi şi dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L). 
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