
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/248/9 iunie 2005  

 
 

PROCES VERBAL 
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 La lucrările comisiei  sunt prezenţi 14 deputaţi în zilele de 7 şi 

8.06.2005, fiind absent motivat 1 deputat , iar în ziua de 9.06.2005 sunt 

prezenţi 13 deputaţi, fiind absenţi motivat 2 deputaţi. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Doamna Beatrice Nimereanu, director Direcţia resurse 

umane şi formare profesională, Ministerul Sănătăţii  ; 

- Doamna Corina Ştefan, expert, Departamentul legislaţie din 

cadrul Ministerului Integrării Europene. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea 

profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor din România  ( PLX 202/2005). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la examinarea, 

în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 

nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea 

şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România  ( PLX 202/2005), 

adoptat de către Senat în şedinţa din 23 mai 2005. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

în şedinţa din 1.06.2005 s-a hotărât amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege întrucât erau necesare punctele de vedere ale 

Ministerului Integrării Europene, Ministerului Sănătăţii , precum şi 

avizele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, respectiv Comisiei 

pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi. 

Până la începerea şedinţei s-au primit aceste documente care sunt 

favorabile promovării proiectului de lege, excepţie avizul Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, deoarece reglementările privind vârsta de 

pensionare sunt în concordanţă cu practică europeană. Potrivit legislaţiei 

din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele aparţinând 

Spaţiului Economic European inclusiv Elveţia, vârsta medie de 

pensionare pentru medici este cuprinsă între 60 – 65 ani. În România 

strategia Guvernului trebuie să ţină cont atât de nevoile pacienţilor cât şi a 

cadrelor medicale. În acest sens se impune luarea unor măsuri fără a 

implica un efort financiar deosebit. Având în vedere slaba calitate a 

managementului unităţilor sanitare cu efecte asupra eficienţei actului 

medical promovarea proiectului de lege va asigura permanenţa acordării 

serviciilor medicale. 

Modificarea art.16 al Legii nr.306/2004 privind exercitarea 

profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor din România  elimină discriminarea între sexe privind vârsta de 

pensionare. 
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De altfel o asemenea necesitate a fost recomandată părţii române în 

cadrul discuţiilor asupra Capitolului de negociere privind „Libera 

circulaţie a persoanelor”. 

În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

propune ca să se treacă la discutarea pe alineatele art.16. 

Asupra alineatului (1) care prevede vârsta de pensionare a 

medicilor la 65 de ani nu au fost intervenţii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că această 

prevedere îndeplineşte toate cerinţele Uniunii Europene în domeniul 

exercitării profesiei de medic. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune un nou text cu următoarea 

formulare: „Medicii pot fi menţinuţi în activitate până la 70 de ani cu 

acordul Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din România .” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi întreabă ce se întâmplă cu 

medicii de familie în cazul aprobării amendamentului propus de 

antevorbitorul său. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion răspunde că şi medicii de familie vor avea 

nevoie de aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din 

România . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că amendamentul propus vine în 

contradicţie cu alin.(7) din Legea nr.306/2004 care prevede că medicii de 

familie stabiliţi în mediul rural îşi pot continua activitatea după împlinirea 

vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de Ministerul 

Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România , pe baza certificatului de 

sănătate. 

Pentru concordanţă cu amendamentul propus, domnia sa propune şi 

modificarea alin.(7). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

amendamentul propus, însă pentru a nu veni în contradicţie cu alin.(7) 
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propune completarea textului cu sintagma „Medicii specialişti pot fi 

menţinuţi în activitate până la 70 de ani cu acordul Ministerului Sănătăţii 

şi Colegiului Medicilor din România, în funcţie de nevoi .” 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că amendamentul trebuie să se 

refere la cazuri de excepţie pentru anumite specialităţi subdimensionate, 

de exemplu la Spitalul judeţean din Galaţi nu există anestezişti.  

În consecinţă domnia sa consideră că prevederea din amendament 

nu trebuie extinsă la toţi medicii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că 

această prevedere trebuie analizată cu toată atenţia de fiecare dintre 

membrii comisiei şi propune ca finalizarea amendamentului să se amâne 

până la următoarea şedinţă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin nu este de acord cu acest amendament 

întrucât prin acordarea posibilităţii medicilor femei de a practica meseria 

până la 70 de ani ar sacrifica două generaţii de medici absolvenţi. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan solicită amânarea votului asupra 

prevederilor privind vârsta de pensionare a medicilor femei la 65 de ani, 

afirmând că în urma consultărilor cu colegii stomatologi din judeţul 

Maramureş  medicii femei nu acceptă această vârstă. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că, în conformitate cu alin.(7) 

medicii de familie pot continua activitatea până la 70 de ani. Problema 

care trebuie reglementată se referă la medicii specialişti care să aibă 

dreptul de exercitare a profesiei până la vârsta de 70 de ani. În acest sens 

domnia sa propune ca amendamentul dl.dep.dr.Luchian Ion să precizeze 

că este vorba de medicii specialişti care au acest drept numai în unităţile 

sanitare unde specialitatea este deficitară şi până la ocuparea postului prin 

concurs. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine arătând că şi în acest caz este 

necesar avizul Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din 

România. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion este de acord cu reformularea 

amendamentului. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că prelungirea activităţii 

medicilor specialişti, peste vârsta de pensionare ar duce la blocarea 

posturilor de şefi de secţie. Domnia sa este de acord ca academicienii, 

profesorii, conferenţiarii universitari şi cercetătorii gradul I şi II care 

ocupă posturi de şefi de secţie să-şi poată continua activitatea până la 70 

de ani, dar nu şi medicii specialişti. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca 

dl.dep.dr.Luchian Ion să reformuleze acest amendament, având în vedere 

toate observaţiile făcute şi să-l înainteze fiecărui membru al comisiei 

pentru a fi analizat şi eventual îmbunătăţit până la următoarea şedinţă de 

comisie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la 

alin.(3) să se elimine sintagma „ la vârsta de 60 de ani” deoarece nu este 

necesară fiind precizat că persoanele prevăzute la alin.(1) şi (2) pot cere 

pensionarea dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în legislaţia de 

asigurări de sănătate”. Ori Legea nr.19/2000 precizează vârsta de 

pensionare. 

La alin.(5) dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

propune înlocuirea sintagmei „precum şi funcţiile de director general şi 

director general adjunct de spital clinic universitar şi institute de 

cercetare” cu sintagma „ cu excepţia funcţiilor de director general şi 

director general adjunct de spital clinic universitar şi institute de 

cercetare”. 
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Domnia sa motivează că multe personalităţi ale lumii medicale 

româneşti deţin, în prezent, funcţii de director general şi director general 

adjunct de spital clinic universitar sau institute de cercetare. Aceste 

personalităţi medicale ridică prestigiul unităţilor sanitare pe care le 

conduc prin experienţa profesională acumulată şi aplicată în folosul 

bolnavului. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel este de acord că experienţa acestor 

personalităţi reprezintă un factor pozitiv. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca 

membrii comisiei să analizeze cu toată atenţia această prevedere şi să ia o 

decizie în şedinţa viitoare; domnia sa este pentru amendament, însă va 

absenta, din motive obiective, la următoarele lucrări ale comisiei. 

Problema esenţială se referă la faptul că nu se poate scoate dintr-o funcţie 

de conducere ( director general, decan , etc.) personalităţile medicale care 

au depăşit vârsta de pensionare, întrucât aceştia sunt formatori de noi 

generaţii de medici; nu este moral şi etic din punct de vedere profesional 

ca în contextul tendinţelor şi cerinţelor actuale să se renunţe la experienţa 

acestora. 

Pe de altă parte România este o ţară cu o populaţie îmbătrânită, fapt 

relevat prin numărul mare de pensionari ( 5 milioane ) care, în prezent, 

sunt scutiţi de la plata contribuţiei. Soluţia constă în menţinerea în 

activitate a medicilor peste vârsta de pensionare,  mărind astfel numărul 

de contribuabili la asigurările de sănătate. De altfel în Japonia nu există 

vârstă de pensionare, salariaţii primind, după o vârstă, un drept material 

exercitându-şi profesia în continuare. 

Revenind la scutirea pensionarilor de la plata asigurărilor de 

sănătate dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că atât 

dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii cât şi dl.Ionuţ Popescu, 

ministrul finanţelor publice au recunoscut că o parte din banii sănătăţii 
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sunt utilizaţi pentru plata pensiilor ; dl.Ionuţ Popescu, ministrul finanţelor 

publice a justificat aceasta prin dezechilibrul creat între numărul de 

contribuabili şi cel al pensionarilor.  

Domnia sa subliniază că este prima dată când se recunoaşte public 

un lucru pe care Comisia pentru sănătate şi familie îl afirmă încă din anul 

2000. Deturnarea banilor din fondul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate a dus la acumularea datoriilor din sănătate şi, în consecinţă, era 

firesc ca bugetul de stat să transfere suma reprezentând contribuţiile la 

asigurări de sănătate ale pensionarilor în fondul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion este de acord că, în prezent, un salariat nu 

poate susţine din punct de vedere a contribuţiei de sănătate decât un 

pensionar. În prezent există legi speciale cu exceptări de la plata 

asigurărilor de sănătate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine subliniind că banii pentru 

sănătate au fost utilizaţi şi pentru acoperirea găurilor din economie. 

Deturnarea contribuţiilor la asigurările de sănătate a dezechilibrat foarte 

mult sistemul sanitar. Guvernul trebuie să remedieze această situaţie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că a fost 

deturnată suma de 22 miliarde lei, sumă care trebuie să reintre în sistemul 

sanitar. Curtea de Conturi a României a constatat deturnarea 

disponibilului în valoare de 22 miliarde lei însă, până în prezent, nu s-a 

rezolvat nimic. Faţă de situaţia creată în sănătate, foştii şi actualii 

miniştrii ai sănătăţii nu au nici o vină, aceştia fiind nişte sacrificaţi după 1 

an – 1 an şi jumătate în funcţie şi sunt făcuţi răspunzători de faptul că 

sistemul de sănătate merge prost , cu toate că nu ei au situaţia financiară 

sub control real. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că în perioada când domnia sa a fost 

secretar de stat la Ministerul Sănătăţii a atras atenţia că „dacă Guvernul 
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dă bani de la sănătate la sistemul de pensii, pensionarii o să aibă ce 

mânca, dar vor muri din lipsă de medicamente.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că, 

dacă ar fi fost o suită de demisii ale miniştrilor sănătăţii, Guvernul s-ar fi 

sesizat probabil şi ar fi luat măsuri privind subfinanţarea sistemului de 

sănătate; fără bani nu se va rezolva nimic în sănătate; aceste afirmaţii le-a 

făcut şi într-un interviu acordat ziarului „România Liberă”. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că situaţia din sistemul sanitar 

este „dramatică”. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan solicită cuvântul şi precizează că, având 

responsabilitatea asigurării stării de sănătate a populaţiei, statul are 

obligaţia de a lua măsuri; „sistemul de sănătate este falimentar”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază, încă 

o dată, că pentru a fi ferită de ingerinţe politice şi pentru a avea 

autonomie financiară în derularea fondurilor, Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate trebuie să fie o instituţie publică, sub controlul Parlamentului 

şi cu un consiliu de administraţie alcătuit din reprezentanţii Guvernului, 

Preşedinţiei, Parlamentului şi partenerilor sociali, inclusiv ai asiguraţilor. 

Bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate trebuie să fie aprobat de 

către Parlament la propunerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

În ceea ce priveşte problema finanţării, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei arată că se poate soluţiona prin alinierea României 

la reglementările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii , astfel în loc de 0,8 % 

din PIB de la bugetul de stat, Guvernul să aloce 6 % din PIB pentru 

sănătate, ca şi în celelalte ţări. De asemenea este necesar ca programele 

naţionale de sănătate să fie suportate financiar numai din bugetul de stat. 

Referitor la fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, domnia sa 

subliniază încă odată că banii colectaţi de la asiguraţi trebuie să se 

întoarcă în sistemul de sănătate şi să fie utilizaţi pentru servicii medicale. 
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Numai în aceste condiţii se poate vorbi de respectarea principiului 

solidarităţii şi subsidiarităţii în acordarea asistenţei medicale. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că finanţarea corespunzătoare a 

sistemului de sănătate nu se poate realiza fără autonomia reală a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, astfel încât contribuţiile de asigurări 

de sănătate să fie folosite integral pentru pacienţi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că a atras 

atenţia domnului Adrian Năstase, fost prim ministru al României că este 

necesară alocarea de la bugetul de stat a unor sume mai mari atât pentru 

sănătate cât şi pentru învăţământ, ceea ce nu s-a realizat, ambele sectoare 

fiind şi în prezent subfinanţate; efectele acestei situaţii au fost cele 

privind acordarea votului negativ la alegerile parlamentare şi 

prezidenţiale din anul 2004. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că fondul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate/2005 ( în valoare aproximativă de 71 miliarde lei) 

nu poate susţine asigurarea unei asistenţe medicale decente. În situaţia în 

care nu se scot programele naţionale de sănătate din fondul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate sistemul de sănătate nu se va 

îmbunătăţi. De asemenea trebuie să se facă în continuare demersuri 

pentru recuperarea banilor deturnaţi ca şi pentru cuprinderea datoriilor 

din sistemul de sănătate în rectificarea bugetului de stat pe anul 2005. În 

acest sens domnia sa propune ca, Comisia pentru sănătate şi familie să 

facă presiuni asupra Ministerului  Finanţelor Publice . 

Având în vedere că s-au propus o serie de amendamente la 

proiectul de lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind 

exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Medicilor din România  , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei propune, iar comisia votează în unanimitate, 

amânarea până la următoarea şedinţă a finalizării raportului comisiei. 
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La punctul doi comisia a discutat alte probleme privind activităţile 

curente ale comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează pe 

membrii comisiei că în data de 8.06.2005 va avea loc la Miercurea Ciuc o 

întâlnire de lucru a tuturor factorilor implicaţi ( Casa judeţeană de 

asigurări de sănătate Harghita, Direcţia de sănătate publică Harghita, 

spitale, farmacii, ambulanţă, medici de familie, autorităţile administraţiei 

publice locale şi centrale) pentru o radiografie a sistemului medical 

harghitean. În acest sens s-a înaintat comisiei o invitaţie de participare şi, 

în consecinţă, dacă doreşte vreun membru al comisiei să participe la 

întâlnirea de lucru să anunţe pentru a se face demersurile necesare. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

informează că, în cadrul Programului PHARE , în zilele de 8 – 10 iunie la 

Camera Deputaţilor, va avea loc seminarul cu tema „Monitorizarea 

parlamentară a afacerilor europene” . Potrivit Convenţiei PHARE pentru 

deputaţi acest seminar ar putea fi un exerciţiu pentru obţinerea calităţii de 

europarlamentari . În urma discuţiilor , în baza unor motive obiective, s-a 

hotărât neparticiparea la acest seminar.  

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 
 

 
 
 

 10


	PROCES VERBAL

