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 La lucrările comisiei  din ziua de 15.06.2005 sunt prezenţi 13 

deputaţi fiind absenţi motivat 2 deputaţi , iar în ziua de 16.06.2005 sunt 

prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.Movilă Petre , 

vicepreşedintele 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. 

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. 
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După cum arată dl.dep.Movilă Petre la proiectul de lege au fost 

depuse mai multe amendamente care urmează a fi examinate şi supuse 

votului. 

De asemenea informează pe membrii comisiei că s-a primit avizul 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care este negativ. Domnia sa 

arată că acest aviz se referă doar la medicii de familie şi, în consecinţă, 

consideră că avizul a fost raportat la forma iniţială, din propunerea 

legislativă. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion este de acord cu antevorbitorul său. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca să se procedeze la dezbaterea pe 

alineate. 

Asupra titlului legii nu au fost formulate amendamente, titlul fiind 

adoptat în forma înaintată de către Senat. 

Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, comisia a 

aprobat, în unanimitate, reformularea textului articolului unic, partea 

introductivă. 

Asupra alin.(1) şi (2) al art.16 din proiectul de lege nu au fost 

formulate amendamente, aceste texte fiind adoptate, în unanimitate, în 

forma înaintată de către Senat. 

La alin.(3), dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.dr.Luchian Ion arată 

că limita de pensionare de 60 de ani nu corespunde cu limitele de 

pensionare prevăzute de legislaţia de asigurări sociale de stat, în vigoare, 

respectiv 57 de ani femeile şi 62 de ani bărbaţii. Textul alin.(3) din 

proiectul de lege, înaintată de către Senat, impune menţinerea în activitate 

a femeilor peste vârsta prevăzută de lege. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune eliminarea, din textul alin.(3), a 

sintagmei „ la vârsta de 60 de ani.” 

Dl.dep.dr.Luchian Ion nu este de acord cu prelungirea vârstei de 

pensionare până la 65 de ani. Domnia sa propune să se menţină 
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prevederile cuprinse în Legea pensiilor, iar proiectul de lege să se 

respingă. Femeile nu pot fi obligate să lucreze până la această vârstă, 

subliniază domnia sa . 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru intervine şi arată că, în ţările 

Uniunii Europene se prevede pensionarea numai după contribuţia la 

fondul de pensii timp de 45 de ani. Ţinând seama de faptul că medicii 

reprezintă una din categoriile profesionale cu cea mai îndelungată durată 

de formare şi pregătire profesională continuă, domnia sa se pronunţă 

pentru stabilirea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru ambele sexe. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Bonis Istvan, 

dl.dep.Movilă Petre şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . 

Comisia a aprobat, în unanimitate, amendamentul dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin de la alin.(3). 

La alin.(5) dl.dep.Movilă Petre  prezintă amendamentul 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi anume: 

„(5) Persoanele prevăzute la alin.(2), care au împlinit vârsta de 

pensionare – 65 de ani - , nu pot deţine funcţia de director general, 

director general adjunct, în cadrul Ministerului Sănătăţii şi al ministerelor 

şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, al direcţiilor de sănătate 

publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi al caselor judeţene de asigurări de sănătate, cu 

excepţia funcţiilor de director general şi director general adjunct de spital 

clinic universitar şi institute de cercetare. „ 

Amendamentul este motivat prin necesitatea ca persoanele  care au 

împlinit vârsta de pensionare să poată deţine funcţia de director general şi 

director general adjunct de spital clinic universitar şi institut de cercetare, 

excepţie prevăzută şi în Legea nr.306/2004 , deoarece experienţa 

profesională a  acestor personalităţi medicale este în folosul atât a 

bolnavului cât şi a managementului sanitar. 
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După cum arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin , ocuparea posturilor de 

director general şi director general adjunct de spital clinic universitar şi 

institute de cercetare de către persoanele prevăzute la alin.(2) va bloca 

accesul medicilor tineri la aceste funcţii. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  care 

propune ca aceeaşi restricţie să fie aplicată şi pentru funcţia de şef de 

secţie din spitale. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion şi dl.dep.dr.Bonis Istvan se pronunţă pentru 

adoptarea amendamentului dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei . 

Cu 2 voturi pentru ( dl.dep.dr.Luchian Ion şi dl.dep.dr.Bonis 

Istvan) şi 7 voturi împotrivă, amendamentul dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei a fost respins. 

Referindu-se la textul alin.(5) , dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că 

textul face referire numai la posturile de director general şi director 

general adjunct de spitale clinice universitare, celelalte categorii de 

spitale fiind practic omise. Domnia sa se pronunţă pentru înlocuirea 

termenului de „spital clinic universitar” cu termenul mult mai cuprinzător 

de „spital”. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan propune ca şi funcţia de şef de secţie să 

nu poată fi ocupată de persoanele prevăzute la alin.(2), după împlinirea 

vârstei de 65 de ani, pentru a nu bloca accesul la aceste posturi a 

medicilor mai tineri. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion intervine şi subliniază că există unele spitale 

care , din lipsa medicilor specialişti cu experienţă, au neocupante 

posturile de şef de secţie. În cadrul acestor spitale, apreciază domnia sa , 

persoanele competente ar trebui să fie menţinute şi după împlinirea 

vârstei de 65 de ani. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan intervine şi subliniază că singura 

categorie de medici care poate face excepţie şi poate ocupa funcţia de şef 

de secţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani, este aceea a profesorilor 

universitari. Domnia sa este de acord cu propunerea dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin privind extinderea prevederilor alin.(5) la toate categoriile de 

spitale. 

În consecinţă, dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan 

propun  ca alin.(5) să se reformuleze astfel: 

„(5) Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani , nu pot deţine 

funcţia de director general, director general adjunct, în cadrul 

Ministerului Sănătăţii şi al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea 

sanitară proprie, al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al 

caselor judeţene de asigurări de sănătate, precum şi funcţiile de director 

general, director general adjunct de spital şi şef de secţie. În spitalele 

clinice şi  universitare profesorii universitari pot ocupa funcţia de şef 

de secţie până la vârsta de 70 de ani.” 

Textul alin.(5) astfel reformulat a fost adoptat cu 7 voturi pentru şi 

2 împotrivă. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion intervine şi arată că excepţiile privitoare la 

prelungirea vârstei de pensionare peste 70 de ani, pentru profesorii şi 

conferenţiarii universitari, reprezintă o discriminare faţă de celelalte 

categorii de medici. În opinia domniei sale, după împlinirea vârstei de 65 

de ani, toţi medicii ar trebui să beneficieze de dreptul de a profesa, cu 

acordul direcţiei de sănătate publică, până la ocuparea posturilor prin 

concurs. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că se poate face o derogare de la 

prevederile alin.(1), numai la propunerea direcţiilor de sănătate publică, 
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cu avizul Colegiului Medicilor din România şi cu aprobarea Ministerului 

Sănătăţii . 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru intervine şi arată că această 

derogare trebuie să aibă în vedere numai specialităţile deficitare în 

teritoriu. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată, în continuare, că legislaţia în vigoare 

permite tuturor medicilor să lucreze în sistemul privat, peste vârsta de 

pensionare, cu acordul directorului de spital. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru propune ca, în situaţii de excepţie şi 

în specialităţile deficitare, direcţiile de sănătate publică să poată aproba ca 

medicii să lucreze şi peste vârsta de pensionare. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan reformulează propunerea 

dl.dep.dr.Luchian Ion şi dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru, după cum 

urmează: 

„În specialităţile fără acoperire în teritoriu, se pot face derogări de 

la prevederile alin.(1) pentru buna funcţionare a unor secţii din spitale, la 

propunerea direcţiilor de sănătate publică, cu avizul Colegiului Medicilor 

din România şi aprobarea Ministerului Sănătăţii . Derogarea se poate face 

anual fiind condiţionată de scoaterea la concurs a posturilor.” 

Comisia a probat, în unanimitate, acest amendament care va face 

obiectul unui nou alineat, alin.(8). 

Referindu-se la textul alin.(7), dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune 

următoarea reformulare: 

„(7) Prin derogare de la prevederile alin.(4), medicii de familie 

care au domiciliul în mediul rural şi care îşi exercită profesia în 

localitatea de reşedinţă sau în localităţi din mediul rural limitrofe,  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.” 
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Acest amendament care este susţinut şi de către dl.dep.Movilă 

Petre vizează asigurarea permanenţei asistenţei medicale în mediul rural. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

adoptat cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 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  ( PLX 202/2005), cu amendamentele care vor face obiectul 

raportului. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea sa . 

 

La punctul 3 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.PETRE  MOVILĂ 
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