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La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, neînregistrându-

se absenţe. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Domnul Cristian-Anton Irimie – Secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru următoarea ordine de zi: 

1.   Dezbaterea, în fond, a proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 

din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale 

primare prin centrele de permanenţă (PL-x 257/2009), adoptat de către Senat 

în şedinţa din 4 mai 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de lege pentru completarea 

art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 
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familiei în vederea creşterii copilului     (PL-x 267/2009), adoptat de către 

Senat în şedinţa din 11 mai 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost deschise de 

către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, supunând la vot 

ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea, 

în fond, a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 

privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă. 

Continuitatea asistenţei medicale primare se realizează prin 

centrele de permanenţă organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 

263/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  arată d-na.dep.Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Domnia sa precizează că legea permitea ca medicul de familie să 

opteze pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 

centrele de permanenţă, ducând la situaţia ca cei mai mulţi  dintre medici să 

nu opteze pentru această activitate. 

În aceste condiţii, în zonele rurale şi defavorizate, nu a fost 

asigurată continuitatea asistenţei medicale primare după orele de program, în 

zilele libere şi în zilele de sărbători legale. Mai mult chiar, în prezent, peste 

4000 de localităţi din mediul rural nu sunt asigurate cu medici, creându-se  o 

discriminare între populaţia din mediul rural şi cea din mediul urban. 

Această situaţie a dus la: 
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- creşterea masivă a numărului de decese în mediul rural; 

- creşterea numărului de decese infantile în mediul rural;  

- creşterea numărului de născuţi morţi proveniţi din mediul rural; 

- privarea de asistenţă medicală a persoanelor defavorizate; 

- creşterea semnificativă a solicitărilor către serviciile judeţene de 

ambulanţă şi aglomerarea structurilor de primiri urgenţe ale 

spitalelor. 

Prin prezentul proiect de lege se reglementează asigurarea 

permanenţei şi asistenţei medicale primare în afara orelor de program, 

similar cu asigurarea gărzilor din spitale, caracterul obligatoriu fiind singura 

soluţie pentru a implica în această activitate toţi medicii de familie.  

Măsurile dispuse în prezentul act normativ vor duce la 

eficientizarea asistenţei medicale primare, componentă de bază a sistemului 

sanitar românesc şi la garantarea dreptului constituţional al tuturor 

cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin asigurarea continuităţii prestării de 

servicii medicale, concomitent cu multe economii de ordin financiar  la 

nivelul staţiilor de ambulanţă judeţene şi a unităţilor de primiri urgenţe din 

spitale.  

Domnia sa se pronunţă pentru admiterea proiectului de lege în 

forma adoptată de către Senat. 

D-na.dep.dr.Cristina Dobre intervine şi precizează că, medicii de 

familie nu sunt cei mai potriviţi pentru asigurarea continuităţii asistenţei 

medicale primare. Domnia sa este de părere că trebuie înfiinţate centre de 

prim ajutor.  

D-na.dep.conf.dr.Sonia Drăghici arată că această modificare a legii 

este binevenită, deoarece medicii au fost obligaţi să asigure permanenţă. 

Domnia sa precizează că activitatea medicului din timpul zilei este legată 

mai mult de birocraţie, în schimb, pe timpul nopţii, acesta poate acorda 

consultul de urgenţă pentru pacient. Se pune însă, problema finanţării orelor 
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suplimentare efectuate. Domnia sa se pronunţă pentru admiterea proiectului 

de lege în forma adoptată de către Senat. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian arată că, legea preciza că medicii pot opta 

dacă lucrează sau nu în centrele de permanenţă. În zonele rurale un medic 

asigură asistenţă medicală la 4000 de asiguraţi. Această ordonanţă stipulează 

obligativitatea medicului de a lucra în centrele de permanenţă. Domnia sa se 

pronunţă pentru admiterea proiectului de lege în forma adoptată de către 

Senat. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa intervine şi precizează că, prezenţa 

acestor medici în centrele de permanenţă este obligatorie, cu toate că nu vor 

putea asigura consultul de urgenţă, însă vor putea acorda un prim ajutor. 

Domnia sa se pronunţă pentru adoptarea acestei ordonanţe. 

D-na.dep.Rodica Nassar, informează că Ministerul Sănătăţii, în 

punctul său de vedere înregistrat cu nr. 25762/25.05.2009, propune 

adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de către Senat. 

În urma acestor dezbateri, d-na.dep.Rodica Nassar, propune 

adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată de către Senat. 

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere, proiectul de lege a 

fost adoptat în forma prezentată de către Senat. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea  proiectului de lege pentru completarea art. 1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului. 

D-na.dep.Rodica Nassar precizează că, avizul consultativ al 

comisiei noastre urmează să fie înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Domnia sa arată că, proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea cu un nou alineat al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 7/2007, 

intervenţiile legislative vizând eliminarea discriminării între beneficiarii 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în sensul ca aceasta să se acorde 

pentru toţi copiii, şi nu numai pentru o singură naştere, în cazul naşterilor 

multiple. 

Iniţiatorii argumentează intervenţiile legislative prin faptul că se 

creează o discriminare între  persoanele aflate în situaţii identice, copilul 

rezultat dintr-o naştere multiplă fiind supus discriminării încă de la naştere. 

Deoarece nu au avut loc intervenţii pe marginea acestui proiect de 

lege, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie hotărăsc,  cu unanimitate 

de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de 

către Senat. 

 

La punctul al treilea  „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa informează pe cei prezenţi cu privire la 

înfiinţarea, la nivelul Ministerului Sănătăţii, a unei comisii de integritate 

pentru controlul activităţii desfăşurate de către medici, ştire apărută în presă 

sub titulatura de „DNA-ul medicilor”. Domnia sa se declară contrariat de 

menirea acestei comisii, respectiv de verificare a situaţiilor în care actul 

medical a fost sau nu condiţionat de primirea unor foloase necuvenite. 

D-na.dep.dr.Lucreţia Roşca propune, pentru clarificarea acestei 

situaţii, depunerea unei interpelări adresate conducerii Ministerului Sănătăţii, 

care urmează să fie semnată de toţi membrii comisiei. 

D-na.dep.Rodica Nassar, propune invitarea, la audieri, a 

ministrului sănătăţii pentru a răspunde la problemele ridicate de către 

membrii comisiei. 
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D-na.dep.dr.Cristina Dobre doreşte să cunoască cum va fi finanţat, 

în continuare, Spitalul Judeţean Iaşi având în vedere că, cheltuielile cu 

salariile reprezintă 80% din bugetul acestuia. 

Dl.Cristian Anton Irimie arată că, în situaţia în care bugetul pe 

trimestrul II a rămas descoperit cu circa 40%, se impune o nouă rectificare 

bugetară. 

Referindu-se la sistemul de coplată, dl.dep.prof.dr.Florian Popa 

subliniază că, în momentul de faţă,  populaţia nu este încă suficient 

informată şi pregătită pentru o astfel de schimbare, iar introducerea forţată a 

acestei  măsuri poate genera haos în sistemul sanitar. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu intervine şi precizează că 

populaţia trebuie informată că această contribuţie nu acoperă toate serviciile 

medicale. 

 

La punctul al patrulea 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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