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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din perioada 2 - 4 noiembrie 2010

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, membrii ai
Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absenţi 5 deputaţi.
La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul
Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar,
preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea
ordine de zi:
1.

Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
Publice către autorităţile administraţiei publice locale (PL x 137/2009) –
sesizare în comun cu Comisia pentru administraţia publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
2.

Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale (PL x 542/2009) - sesizare în comun cu

Comisia pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic .
3.

Diverse.

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a
procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
Publice către autorităţile administraţiei publice locale (PL x 137/2009).
Dna.dep.Rodica Nassar, arată că proiectul de lege are ca obiect de
reglementare descentralizarea sistemului sanitar. Intervenţiile legislative
vizează transferul unor atribuţii şi competenţe ale Ministerului sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare exercitării acestora, pentru a asigura
o legătură între serviciile medicale şi cele sociale la nivelul comunităţilor,
măsură care contribuie la creşterea eficienţei intervenţiilor de sănătate
publică prin activităţi medicale curative, profilactice, de supraveghere a
stării de sănătate a populaţiei din zonele greu accesibile.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de
lege, cu modificări şi completări, în şedinţa din 23 februarie 2009.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru
muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic a înaintat raport preliminar de adoptare, cu amendamente,
informează domnia sa.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, în calitate de reprezentant al
Ministerului Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată în raportul preliminar al Comisiei pentru administraţie publică,
însă cu eliminarea art.II din textul adoptat de către Senat, întrucât aceste
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dispoziţii tranzitorii nu îşi mai găsesc aplicabilitatea, termenul de 30.06.2009
fiind depăşit.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei precizează că în
dezbaterea comună a celor două comisii se află şi proiectul de lege pentru
aprobarea OUG nr.48/2010 privind modificarea şi completarea OUG
nr.162/2008, iar din punct de vedere al procedurii legislative, la dezbaterea
prezentului proiect de lege nu vor fi luate în discuţie articolele care fac
obiectul OUG nr.48/2010.
Dna.dep.prof.dr.Sonia

Drăghici

informează

că

în

urma

descentralizării, cabinetele de medicină şcolară din Oradea se află într-o
stare avansată de degradare, activitatea cadrelor medicale fiind afectată.
Dl.dep.dr.Samoil Vâlcu reaminteşte că ordonanţa de urgenţă a intrat în
vigoare la 1 ianuarie 2009 şi îşi produce efectele în administraţiile publice
locale. În acest sens, administraţiile publice locale ar trebui să se implice mai
mult în acest proces.
Dl.dep.dr.Horia Cristian apreciază că autorităţile locale ar trebui să
investească mai mult în cabinetele medicale. De asemenea, ar fi necesar ca
Ministerul Sănătăţii să tipărească un set de manuale privind implementarea
acestor măsuri.
Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca este de acord cu aprobarea ordonanţei de
urgenţă, mai ales că aceasta îşi produce efectele. Domnia sa se pronunţă
pentru clarificarea situaţiei asistenţilor comunitari în cadrul ordonanţei de
urgenţă nr.48/2010, la care se vor depune amendamente.
În urma acestor discuţii, dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită
cuvântul şi propune adoptarea OUG 162/2008 în forma emisă de către
Guvern, intervenţiile legislative urmând să fie aplicate cu ocazia dezbaterii
ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010, care se află, de asemenea, în
sesizarea celor două comisii.
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Dna.dep.Rodica

Nassar,

preşedintele

Comisiei,

preia

această

propunere şi supune la vot adoptarea proiectului de lege în forma înaintată
de către Guvern. Domnia sa subliniază că dezbaterile asupra OUG 48/2010
vor fi amănunţite, iar amendamentele pot fi depuse la comisie.
Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei hotărăsc aprobarea OUG
162/2008 în forma emisă de către Guvern şi întocmirea, în acest sens, a
raportului preliminar, care va fi înaintat Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie
a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
către autorităţile administraţiei publice locale (PL x 542/2009) - sesizare în
comun cu Comisia pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic .
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare completarea art.3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale. Prin această măsură se stabileşte ca, începând
cu anul 2010, fondurile aferente exercitării de către autorităţile administraţiei
publice locale a atribuţiilor şi competenţelor transferate de la Ministerul
Sănătăţii, potrivit art.2 lit.a), b) şi c), se asigură nemijlocit de la bugetul de
stat, din sumele defalcate cu destinaţie specială. Sumele respective şi
criteriile de repartizare vor fi cuprinse într-o anexă distinctă la bugetul de
stat pe anul 2010.
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de
lege în şedinţa din 28.10.2009, în forma înaintată de Guvern.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil
proiectul de lege.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic a înaintat un raport preliminar de adoptare a proiectului de
lege, în forma prezentată de Senat, informează domnia sa.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, în calitate de reprezentant al
Ministerului Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată de către Senat.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei precizează că textul
prezentei ordonanţe face obiectul OUG nr.48/2010 care urmează a fi luată în
discuţie, pentru respectarea procedurii legislative, propune adoptarea
proiectului de lege în forma prezentată în raportul preliminar, respectiv în
forma prezentată de Senat.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât,
cu unanimitate de voturi, admiterea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.17/2009 pentru completarea art.3 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale (PL x 542/2009) în forma prezentată de către
Senat, precum şi întocmirea raportului comun.
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele
probleme privind activitatea sa curentă.
PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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