
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/522 /18 octombrie 2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 16 – 18 octombrie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 16.10.2007 între orele 14,00 – 18,30, în ziua de 17.10.2007 

între orele 9,00 – 14,30 şi în ziua de 18.10.2007 între orele 9,00 – 

12,30, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2007 privind trecerea 

obiectivului de investiţii “Spitalul Municipal Bacău” din 

subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului Bacău, în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea 

investiţiei la obiectivul “Spitalul Municipal Bacău” (PLx 

633/2007) . 

2. Dezbarerea şi avizarea propunerii legislative privind 

regimurile matrimoniale ( Plx 584/2007). 
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3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan , vicepreşedintele comisiei, supunând la vot ordinea de zi 

care a fost aprobată în unanimitate. 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2007 

privind trecerea obiectivului de investiţii “Spitalul Municipal 

Bacău” din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului 

Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi 

continuarea investiţiei la obiectivul “Spitalul Municipal Bacău” 

(PLx 633/2007) , adoptat de către Senat în şedinţa din 26 

septembrie 2007, Camera Deputaţilor  fiind Cameră decizională şi 

cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , prezenta 

ordonanţă de urgenţă a Guvernului vizează trecerea obiectivului de 

investiţii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autorităţii de 

Sănătate Publică a Judeţului Bacău, în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul 

„Spitalul Municipal Bacău”, oferind cadrul legal ce va permite 

finanţarea mixtă a lucrărilor la acest obiectiv de investiţii. 
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Decizia de înfiinţare a unui nou spital în municipiul Bacău a 

fost luată în urma analizelor şi concluziilor trase de reprezentanţi ai 

Ministerului Sănătăţii Publice , Autorităţii Judeţene de Sănătate 

Publică Bacău, Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi ai 

autorităţilor locale reprezentante prin primarul municipiului Bacău 

şi Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău , din care a rezultat că 

în judeţul Bacău funcţionează în sistemul public 7 spitale cu un 

număr de 3.037 de paturi, care asigură asistenţă medicală 

spitalicească pentru cei 725.005 locuitori ai judeţului, realizând un 

indice de 4,18 paturi la 1000 de locuitori, unul din cei mai mici 

indici din ţară, situaţie în care numărul paturilor existente nu 

acoperă nevoile medicale. În acest caz, datorită numărului mare de 

secţii organizate într-un spaţiu neîncăpător, Spitalul judeţean de 

urgenţă Bacău nu poate organiza şi respecta circuitele funcţionale 

din punct de vedere epidemiologic la parametri normali , existând 

în permanenţă pericolul apariţiei infecţiilor de interior. 

Schimbările preconizate prevăd decongestionarea Spitalului 

judeţean Bacău, unitate care are o adresabilitate crescută atât 

pentru cazurile acute cât şi pentru cazurile cronice ale întregii 

populaţii din municipiul Bacău, dar şi asupra cazurilor grave care 

depăşesc competenţa celorlalte spitale din teritoriu. 

Pentru a finanţa obiectivul de investiţii „Spitalul Municipal 

Bacău” şi din alte surse legal constituite se derogă de la prevederile 
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art.190 alin.(2) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Finalizarea obiectivului de investiţii „Spitalul Municipal 

Bacău” va conduce la reorganizarea unor circuite  funcţionale, la 

reamenajarea unor spaţii pentru destinaţiile stabilite iniţial şi în 

final la crearea unor condiţii pentru toţi pacienţii la nivelul 

cerinţelor impuse de standardele Uniunii Europene  şi la 

îmbunătăţirea şi creşterea accesibilităţii populaţiei din municipiul 

Bacău la servicii medicale de calitate, arată dl.dep.dr.Luchian Ion. 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Spitalul Municipal 

Bacău” se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii Publice , de la bugetul local şi din alte surse legal 

constituite. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei 

Deputaţilor dezbaterea şi adoptarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2007 privind 

trecerea obiectivului de investiţii “Spitalul Municipal Bacău” din 

subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a judeţului Bacău, în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea 

investiţiei la obiectivul “Spitalul Municipal Bacău” (PLx 

633/2007) în forma înaintată de către Senat. 
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie  a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative privind regimurile matrimoniale ( Plx 584/2007), 

respinsă de către Senat în şedinţa din 10 septembrie 2007, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare relaţiile 

patrimoniale dintre soţi în timpul căsătoriei, înlocuind Secţiunea a 

2-a – Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor, cuprinzând 

art.29 – 36 din Codul familiei, cu modificările şi completările 

ulterioare, care se propune spre abrogare. 

Necesitatea reglementării este motivată de faptul că 

prevederile Codului familiei în domeniu nu mai corespund 

contextului economic şi social actual statornicit în România. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate 

şi familie a constatat că propunerea legislativă ar trebui să aibă în 

vedere şi raporturile juridice de drept internaţional privat, fiind 

astfel necesară corelarea noilor prevederi în materia regimurilor 

matrimoniale cu prevederile Legii nr.105/1992 privind  

reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. În acest 

sens, este de remarcat faptul că Legea nr.105/1992 a reglementat 

legea aplicabilă regimului matrimonial şi, respectiv, legea 

aplicabilă convenţiilor matrimoniale, în corelaţie cu reglementarea 

cuprinsă în Codul familiei, care nu permite încheierea convenţiilor 

matrimoniale. 
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De asemenea, în această perioadă, au loc dezbateri pe 

marginea proiectului noului Cod civil , unde va fi discutată şi 

problema regimurilor matrimoniale, eveniment organizat de 

Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi deci cu participarea unuia 

dintre segmentele juridice direct implicate în funcţionarea viitoare 

a regimurilor matrimoniale. În acest sens, este necesar ca 

promovarea  propunerii legislative supuse analizei să fie corelată 

cu adoptarea noului Cod civil, Parlamentul urmând să se pronunţe 

cu privire la oportunitatea adoptării acestei propuneri legislative, 

separat , înainte de Codul civil. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă privind 

regimurile matrimoniale ( Plx 584/2007). 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte 

probleme privind activitatea comisiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative 

înregistrate la comisie. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi:  

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 



 7

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar),  

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( PC) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu         

( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al 

PNL ), dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , fiind 

absenţi motivat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al 

PRM )  şi dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) . 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 

 
 


