
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/ 99 / 31 martie 2010 
 

 
BIROULUI PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege privind 

medicina şcolară (PL-x 625/2009) adoptat de către Senat în şedinţa din 

24 noiembrie 2009 în calitate de primă Cameră sesizată şi trimis Comisiei 

pentru examinare, în fond, cu adresa nr.PL-x 625 din 15 decembrie 2009, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul 

Consiliului Legislativ nr.888/28.07.2009, punctul de vedere al 

Guvernului nr.2350/DPSG/15.09.2009, avizul Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi nr.PL-x 625/2009 din 2.02.2010, avizul Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport nr.29/367 din 2.02.2010, avizul 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/668 din 17.02.2010,  precum 

şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.20121/22.03.2010. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/ 99 / 31 martie 2010 
 
 
 

 
R A P O R T 

 
asupra proiectului de Lege privind medicina şcolară (PL-x625/2009) 

 
 
1. Cu adresa nr.PL-.x 625 din 15 decembrie 2009, Comisia 

pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu proiectului de Lege privind 

medicina şcolară (PL-x 625/2009) adoptat de către Senat în şedinţa din 

24 noiembrie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul 

Consiliului Legislativ nr.888/28.07.2009, punctul de vedere al 

Guvernului nr.2350/DPSG/15.09.2009, avizul Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi nr.PL-x 625/2009 din 2.02.2010, avizul Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport nr.29/367 din 2.02.2010, avizul 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/668 din 17.02.2010,  precum 

şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.20121/22.03.2010. 

 

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

Prin proiectul de lege se doreşte  stabilirea cadrului juridic 

general pentru medicina şcolară, ca parte componentă a sistemului de 
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sănătate publică, în vederea acordării asistenţei medicale gratuite 

preşcolarilor, şcolarilor şi studenţilor. 

 

3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de 

lege menţionat în şedinţa din data de 31 martie 2010. La şedinţa comisiei 

au fost prezenţi 18 deputaţi din cei 18 membri ai comisiei. Raportul 

comisiei a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere. 

 

4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie 

propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege 

privind medicina şcolară (PL-x 625/2009) pe baza următoarelor 

argumente: 

- prin OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale (Capitolul III) „Asistenţa medicală şi de 

medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ” art.12, 13 şi 14) a 

fost transferată către autorităţile locale în cadrul procesului de 

descentralizare a sistemului de sănătate. 

- totodată, prin HG nr.562/2009 a fost aprobată de către 

Guvern „Strategia de descentralizare în sistemul de sănătate” iar 

componenta asistenţă medicală şcolară face parte integrantă din cuprinsul 

acestei strategii. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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