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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România nr.139/1995 (PLX 124/2006) . 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Constanţa (Plx 439/2006) . 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 

art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea 

şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în 

sectorul sanitar ( Plx 139/2006)  .                                                                                                

4. Diverse. 
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5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România nr.139/1995 (PLX 124/2006), adoptată de Senat în şedinţa din 23 

februarie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

modificarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România a fost 

justificată de mai multe considerente care au la bază faptul că majoritatea 

filialelor judeţene ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie se zbat în lipsuri şi 

suferă de o lipsă cronică de venituri. Conform Legii nr.139/1995 modificată 

prin Legea nr.524/2004, aceste venituri pot rezulta din cotizaţii, sponsorizări, 

din organizarea de activităţi specifice, etc. 

Conform legii în vigoare instituţiile de cultură, divertisment şi 

organizaţiile sportive au obligaţia de a percepe, în lunile mai şi septembrie, 

un „Timbru al Crucii Roşii”, în cuantum de 0,3 % din valoarea biletului la 

spectacolul respectiv. Deoarece procentul de 0,3 % este prea mic şi nu 

conduce la încasări semnificative s-a propus majorarea la 1 % a acestui 

procent. Mărirea lui nu ar greva încasările organizatorilor evenimentelor, 

procentul urmând să fie perceput suplimentar , peste valoarea biletului. 

Prin actuala lege, precizează dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , sumele 

alocate prin aplicarea procentului de mai sus, sunt virate direct în contul 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România .  

De aceea iniţiatorii consideră că este necesar ca fondurile aferente 

„Timbrului Crucii Roşii” trebuie să fie colectate de filialele teritoriale pentru 
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evenimentele organizate pe teritoriul acestora. În acest fel va rezulta un mai 

mare interes al filialelor teritoriale atât în organizarea de evenimente cât şi în 

colectarea fondurilor respective.  

În conformitate cu legea, Societatea Naţională de Cruce Roşie din 

România beneficiază de o paletă largă de atribuţii, subliniază dl.dep.Movilă 

Petre . Problema principală o constituie controlul asupra fondurilor colectate 

de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, precum şi a 

cheltuirii acestora. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi arată că sunt necesare unele 

clarificări şi, în acest sens, propune amânarea discuţiilor pentru viitoarea 

şedinţă a comisiei, ocazie la care să fie invitaţi reprezentanţii Ministerului 

Sănătăţii Publice şi Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România . 

Totodată, domnia sa solicită Raportul de activitate al Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România pe anul 2005. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste propuneri. 

De asemenea, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România nr.139/1995 (PLX 124/2006) . 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind 

înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Constanţa (Plx 439/2006), 

respinsă de către Senat în şedinţa din 27 aprilie 2006, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.dr.Dida Corneliu , în calitate de iniţiator, în 

municipiul Constanţa funcţionează din anul 1990 Facultatea de Medicină şi 
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Farmacie în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Din anul 2002, 

medicina dentară şi farmacia s-au separat, devenind Facultatea de Medicină 

Dentară şi Farmacie. Cele două facultăţi au fiecare sediu propriu şi 

funcţionează ca unităţi de învăţământ superior de sine stătătoare, având 

împreună 5 specialităţi de lungă durată, 5 colegii medicale universitare cu 

durata de 3 ani, două departamente de studii postuniversitare şi două centre 

de cercetări medicale. 

Cele două facultăţi de medicină din Constanţa îndeplinesc la ora 

actuală toate condiţiile pentru a se transforma în universitate de medicină şi 

farmacie : baza materială este corespunzătoare, învăţământul preclinic are o 

bază materială competitivă chiar cu dotarea existentă în universităţile 

europene, în toate clinicile universitare există laboratoare de performanţă, 

etc. La toate aceste dotări trebuie adăugat faptul că se află în curs de 

definitivare noua clădire a Facultăţii de Medicină, situată în campusul 

universitar. 

Procesul de învăţământ pentru cei aproximativ 2.200 de studenţi este 

asigurat de către 266 de cadre didactice, dintre care 66 sunt profesori şi 

conferenţiari, 78 şefi de lucrări, 95 asistenţi şi 27 preparatori. 

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

cercetarea ştiinţifică se desfăşoară sub egida Academiei de Ştiinţe  Medicale 

care are o filială la Constanţa . 

Încă de la început au existat relaţii de colaborare cu instituţii 

prestigioase de învăţământ medical din străinătate în cadrul programelor 

europene de tip Tempus, Erasmus, Socrates. 

Pe baza celor prezentate , conducerile celor două facultăţi au hotărât 

să se reunească sub titulatura de Universitate de Medicină şi Farmacie , 

propunându-se ca această universitate să fie constituită din 5 facultăţi 
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distincte, 5 colegii, departament de studii postuniversitare şi Centru de 

cercetări medicale al Academiei de Ştiinţe Medicale. În acelaşi timp, 

menţionează domnia sa ,  proiectul de lege prevede ca cele două universităţi 

din Constanţa să aibă o administraţie centrală comună, ceea ce asigură o 

bună funcţionare fără suplimentarea numărului de personal şi cu cheltuieli 

minime. 

Având în vedere cele arătate, subliniază dl.dep.dr.Dida Corneliu , 

precum şi faptul că art.56 al legii învăţământului nr.84/1995 prevede că 

„Înfiinţarea instituţiilor de învăţământul superior se face prin lege”, s-a 

elaborat prezenta propunere legislativă. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, să avizeze favorabil propunerea legislativă privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Constanţa (Plx 439/2006), în forma 

prezentată de iniţiatori. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea , în vederea avizării, a propunerii legislative pentru 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare 

medicală în sectorul sanitar ( Plx 139/2006) , respinsă de către Senat în 

şedinţa din 2 martie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.Movilă Petre în calitate de iniţiator, conform 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în 

sectorul sanitar şi în conformitate cu art.3 alin.(5), după obţinerea titlului de 

specialist, medicul este obligat să lucreze la unitatea sanitară cu care a 

încheiat contractul individual de muncă cel puţin un număr de ani egal cu 
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durata corespunzătoare finanţării rezidenţiatului în specialitatea pentru care 

s-a scos postul la concurs. 

Prin această propunere legislativă de completare a art.3 alin.(6) 

„ocuparea unui alt post decât cel pe care au fost confirmaţi ca rezidenţi se 

poate face numai după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(5) cu 

excepţia cazului în care un alt medic specialist se obligă să preia postul în 

aceleaşi condiţii ” , se urmăreşte rezolvarea unor situaţii concrete ivite de-a 

lungul timpului când, din diferite motive, familiare, locative sau medicale, 

medicii specialişti sunt nevoiţi ca , pentru continuarea pregătirii 

profesionale, să-şi întrerupă relaţiile de familie. Mai mult decât atât sunt 

situaţii în care distanţele faţă de adresele de domiciliu sunt atât mai mari şi 

pentru a-şi păstra relaţiile de familie aceştia sunt puşi în situaţia de a-şi 

epuiza venitul pe cheltuielile reprezentând contravaloarea transportului şi 

cazării. 

Prin completarea art.3 alin.(6) situaţia obligativităţii rămânerii pe post 

perioada de ani echivalentă anilor de studii poate fi alternată cu situaţia în 

care un alt specialist se obligă să preia postul. 

Prin această iniţiativă legislativă domnia sa consideră că se vor putea 

rezolva o serie de cazuri sociale întâlnite în cazul medicilor specialişti după 

terminarea rezidenţiatului . 

În cadrul dezbaterilor care au urmat, dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru se 

pronunţă cu fermitate împotriva oricăror restricţii, precizând că, în acest 

sens, se impune modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 

activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Domnia sa se pronunţă 

pentru avizarea negativă a propunerii legislative. 
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Propunerea legislativă urmăreşte strict soluţionarea unor situaţii 

sociale, restrânse ca număr, subliniază dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  . Domnia 

sa se pronunţă pentru avizarea favorabilă a propunerii legislative . 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu  . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin este de acord cu avizarea favorabilă a 

propunerii legislative cu următorul amendament: 

„(6) Ocuparea unui alt post decât cel pe care au fost confirmaţi ca 

rezidenţi se poate face numai după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la 

alin.(5),  cu excepţia cazului în care un alt medic specialist se obligă să preia 

postul cu preluarea integrală a obligaţiilor contractuale asumate de medicul 

titular.” 

Cu 16 voturi pentru şi unul împotrivă comisia a aprobat acest 

amendament. 

În finalul dezbaterilor Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 

16 voturi pentru şi unul împotrivă, să avizeze favorabil propunerea 

legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 

activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar ( Plx 139/2006) , cu 

amendamentul prezentat. 

În cadrul discuţiilor de la punctul patru „Diverse”, Comisia pentru 

sănătate şi familie a aprobat , în unanimitate, următoarea ordinea de zi 

pentru viitoarea şedinţă a comisiei: 

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

pentru modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România nr.139/1995 (PLX 124/2006). 
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2. Continuarea dezbaterilor , în fond, asupra proiectului de Lege 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 

193/2006) în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 

de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice ( PLX 

230/2006). 

4. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind prevenirea 

accidentelor din mediul subteran speologic şi organizarea activităţii de 

salvare din mediul subteran speologic ( PLx 528/2006). 

5. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale ( Plx 357/2006). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La punctul cinci 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. 

 

 

  PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
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