Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 252 / 21 octombrie 2010

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 19 şi 21 octombrie 2010

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 19.10.2010 între orele 14,00 – 18,30 şi în ziua
de 21.10.2010 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine zi:
1.

Raportul de activitate pe anul 2009 al Agenţiei

Naţionale Anti-Doping.
2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
modificarea pct.12 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar ( PLx
430/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi
protecţie socială.

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea
şi funcţionarea rezidenţiatului (PLx 541/2009).
4. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea asupra Raportului de activitate pe
anul 2009 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
Comisia pentru sănătate şi familie şi comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor precum
şi Comisia pentru sănătate publică şi Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport din Senat, au fost sesizate în fond, cu
Raportul de activitate pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale AntiDoping, înregistrat cu numărul R3/2010.
În baza prevederilor art.6, litera (t) din Legea nr.227/2006
privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, conform
căruia Agenţia Naţională Anti-Doping prezintă, anual, un raport de
activitate Guvernului şi Parlamentului, a elaborat un raport de
activitate pe anul 2009.
Raportul de activitate pe anul 2009 al agenţiei Naţionale
Anti-Doping este structurat pe următoarele capitole:
• Armonizarea legislaţiei;
• Activitatea de educaţie, informare şi prevenire;
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• Activitate de testare doping;
• Combaterea traficului ilicit de substanţe interzise;
• Activitatea de relaţii internaţionale şi comunicare;
• Fonduri structurale;
• Managementul resurselor financiare;
• Programul de cercetare şi activitatea laboratorului de
control doping;
• Perspective.
În urma prezentării expuse de către doamna Graziela
Vâjâială, membrii comisiei au luat act de conţinutul Raportului de
activitate pe anul 2009 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de
Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanţa Guvernului
nr.17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice
din sectorul sanitar

( PLx 430/2010) – sesizare în comun cu

Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea lit.e) a alin.(1) al art.13 din Ordonanţa de urgenţă a
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Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul
sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul
acordării sporului pentru condiţii deosebit de periculoase şi
personalului care îşi desfăşoară activitatea în laboratoare de analize
medicale cu serviciu permanent care deservesc structuri de primire
a urgenţelor, unităţi primiri urgenţe (UPU) şi compartimente
primiri urgenţe (CPU).
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat
propunerea legislativă, în forma iniţială, în condiţiile articolului 75
alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, prin
aprobare tacită.
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.60975/18.10.2010, nu susţine adoptarea propunerii legislative.
Deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 a
fost abrogată, potrivit prevederilor punctului 17 de la alin.(1) al
art.48 din Legea cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, proiectul de lege a rămas
fără obiect.
În consecinţă, membrii Comisiei au hotărât, cu 12 voturi
pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri respingerea proiectului de
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Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanţa Guvernului
nr.17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte
drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice
din sectorul sanitar ( PLx 430/2010) .
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind
organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului (PLx 541/2009).
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare organizarea
şi finanţarea rezidenţiatului, înlocuind actuala reglementare în
domeniu, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.12/2008 privind
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.179/2008, pentru care se propune
abrogarea.
Prin acest proiect de lege se preconizează un nou cadru legal
în domeniu, fiind redefinit rezidenţiatul pe post şi stabilindu-se
criterii şi obiective precise. Totodată, se introduc noi dispoziţii
privind formarea în specialitatea medicină de familie a
absolvenţilor licenţiaţi în medicină, începând cu sesiunea de
rezidenţiat 2010, se reglementează situaţiile de încetare a calităţii
de rezident şi se creează posibilitatea pregătirii profesionale în
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vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru absolvenţii în
medicină.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a

adoptat

proiectul de Lege în şedinţa din 28 octombrie 2009.
Ministerul

Sănătăţii,

prin

punctul

său

de

vedere

nr.60975/18.10.2010, se pronunţă pentru adoptarea unui raport de
admitere în forma prezentată de către Senat.
În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului (PLx
541/2009), până la finalizarea proiectului Legii Educaţiei.
La punctul patru al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie
unele probleme privind activitatea sa curentă.
La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum
urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD+PC),
dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale),
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

6

Ghiţă Eftemie (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. Lucreţia Roşca

( Grup

Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup
Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor Ciuhodaru ( Independent),
dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),
dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep.
Dobre Elena Cristina ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Călin
Potor ( Independent), fiind absenţi dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup
Parlamentar al UDMR ) şi dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup
Parlamentar al PD-L).

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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