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PROCES VERBAL 
al şedinţei  comisiei din ziua de 13.12.2006 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţi . 

La lucrările comisiei participă ca invitat dl.Vlad Iliescu, secretar de 

stat, Ministerul Sănătăţii Publice . 

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

preşedintele comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 

abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar (PLX 

825/2006). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative „Legea farmaciei” (Plx 

483/2006). 

3. Diverse. 
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La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea pe 

articole a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din 

alte acte normative în domeniul sanitar (PLX 825/2006). 

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

de lege are prevederi care sunt necesare pentru reforma din sistemul sanitar. 

Domnia sa subliniază că a avut o serie de discuţii cu dl.Eugen Nicolăescu, 

ministrul sănătăţii publice şi cu o serie de membrii ai comisiei din care a 

rezultat faptul că este necesară promovarea urgentă a proiectului de lege. 

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

să  blocăm legea dacă nu sunt probleme serioase de fond; Ministerul 

Sănătăţii Publice şi Comisia pentru sănătate şi familie  sunt de acord cu acest 

lucru.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin subliniază că discuţia asupra proiectului de 

lege este numai informală , întrucât la momentul vorbirii domniei sale nu 

există cvorum. 

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

pe articole, urmând ca pentru articolele cu amendamente voturile finale să se 

facă în următoarea şedinţă. 

Pct.1 – 4 

Asupra punctului 1, art.14 şi punctelor 2 – 4 , art.167 nu s-au făcut 

intervenţii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot pct.1 

– 4 care sunt adoptate în unanimitate. 
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Pct.5 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că art.48 se 

referă la finanţarea programelor de sănătate publică prin ordin al ministrului 

sănătăţii publice. Pentru transparenţa derulării acestora propune să se facă  

prin hotărâre de Guvern,  aşa cum s-a stabilit în Plenul Camerei Deputaţilor 

în şedinţa de aprobare a bugetului de stat – secţiunea pentru sănătate/2007. 

Domnia sa prezintă amendamentul Ministerului Sănătăţii Publice care 

prevede că programele naţionale de sănătate publică de evaluare şi profilaxie 

vor fi finanţate şi derulate de Ministerul Sănătăţii Publice . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă „ce înseamnă aceste programe ?” . 

Dl.Vlad Iliescu răspunde că aceste programe cuprind şi programele 

naţionale de sănătate privind starea de sănătate a populaţiei . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că în cazul prezentat mai sus este 

necesar să se enumere toate programele, inclusiv cel privind campania de 

informare. „Nu este contraproductiv dacă le enumerăm.” Domnia sa întreabă 

dacă sunt cuprinse şi programele de investiţii ( de construire a celor 20 de 

spitale). 

Dl.Vlad Iliescu răspunde că sunt 2 feluri de programe  naţionale şi 

anume cele referitoare la profilaxie, respectiv investiţii, care sunt prinse în 

bugetul pentru sănătate/2007 . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că enumerarea poate omite restul 

programelor de sănătate. 

Domnia sa propune să se menţină textul iniţial „programe naţionale de 

sănătate publică”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca finanţarea programelor naţionale 

de sănătate publică şi programele naţionale cu scop curativ să se aprobe prin 
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hotărâre de Guvern deoarece există o serie de diferenţe în ceea ce priveşte 

sursa de finanţare a acestora. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot art.48 

reformulat astfel: 

„Art.48. – Programele naţionale de sănătate publică sunt programele 

finanţate şi derulate de Ministerul Sănătăţii Publice . Programele naţionale 

de sănătate cu scop curativ derulate de către CNAS se finanţează din bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi prin transferuri din 

bugetul Ministerului Sănătăţii Publice . Programele naţionale de sănătate 

publică şi programele naţionale de sănătate cu scop curativ se aprobă 

prin hotărâre de Guvern.” 

Punctele 6 -8

Asupra art.50 lit.d) şi art.52 nu s-au făcut intervenţii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia votează, în unanimitate, punctele 6, 7 şi 8. 

Pct.9

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

propunerile Ministerului Sănătăţii Publice pentru art.54, art.54 alin.(1), care 

se  modifică prin întocmirea sintagmei „programe naţionale de sănătate 

publică” cu sintagma „programe naţionale de sănătate publică de evaluare şi 

profilaxie, pentru toate persoanele înscrise pe lisat medicilor de familie”. 

De asemenea, propune un nou alineat ca alin.(12) cu următorul 

cuprins: 

„(12) Normele tehnice de implementare şi evaluare a programelor 

prevăzute la alin.(11) se aprobă prin ordin comun al ministrului 

sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS.” 
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Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu întreabă dacă Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate plăteşte activitatea medicilor efectuată pentru profilaxie şi 

evaluare  pentru neasiguraţi; „ ce se întâmplă cu aceştia ?” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că , prin amendamentul 

Ministerului Sănătăţii Publice , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este 

obligată să plătească această activitate şi pentru neasiguraţi; legea prevede 

că, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate plăteşte serviciile medicale. De 

întreabă dacă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate acceptă 

amendamentul. 

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

Ministerului Sănătăţii Publice se referă la posibilitatea de a plăti activitatea 

mai sus menţionată, fără a obliga Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la 

această plată . Pentru cei care nu sunt asiguraţi ( neînscrişi pe lista medicului 

de familie) se pot face să decontări . 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu propune să se elimine sintagma „cu scop 

lucrativ”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se amâne discuţia asupra acestui 

articol pentru a solicita şi punctul de vedere al Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate . „Domnia sa nu-şi ia răspunderea aprobării amendamentului .” 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că textul Ministerului Sănătăţii 

Publice este clar şi , ca atare, nu este necesar punctul de vedere al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

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

Ministerul Sănătăţii Publice s-a consultat cu Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate asupra acestui articol. 

Domnia sa propune să se elimine sintagma „de evaluare şi profilaxie 

pentru toate persoanele înscrise pe listele medicilor de familie”. 
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Dl.Vlad Iliescu arată că prin introducerea sintagmei „ de evaluare şi 

profilaxie” se reglementează şi finanţarea programului pentru diabet. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că , până în prezent, programul de 

evaluare a sănătăţii se efectua prin direcţiile sanitare; prin această prevedere 

se doreşte ca acest program să fie finanţat de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . 

Domnia sa întreabă dacă Ministerul Sănătăţii Publice are acordul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aceste amendament. 

Referitor la programul pentru diabet, arată că acesta este reglementat prin 

ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

Dl.Vlad Iliescu arată că sintagma „ pentru toate persoanele înscrise pe 

lista medicului de familie” înseamnă că,  dacă 10 bolnavi fac analize dar 

numai 5 sunt asiguraţi, pentru ceilalţi 5 neasiguraţi Ministerul Sănătăţii 

Publice  virează banii în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că pentru cei 5 neasiguraţi se poate face 

plata prin decontare. Domnia sa apreciază că „este împovărată Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate .” 

Dl.Vlad Iliescu răspunde că, din punct de vedere tehnic, 

amendamentul Ministerului Sănătăţii Publice reprezintă o procedură corectă. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că, în situaţia eliminării sintagmei 

„pentru toate persoanele...” nu este împovărată Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate pentru că la aceasta funcţionează un medic care are atribuţii în 

ceea ce priveşte primirea chitanţelor pentru plata serviciilor medicale ale 

medicului de familie; odată cu acestea medicul poate primi şi chitanţele 

pentru cei neasiguraţi. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune amânarea 

finalizării pct.9 până pe data de 14.12.2006 pentru a fi consultată Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Pct.10 – 12

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia votează, în unanimitate, punctele 10 – 12 întrucât nu s-au făcut 

intervenţii asupra lor. 

Supuse la vot, pct.10 – 12 au fost adoptate în unanimitate. 

Pct.13 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă o 

propunere a Ministerului Sănătăţii Publice la art.93, ca alin.(6) : 

„(6) Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate în camera 

de gardă din cadrul spitalelor, altele decât spitalele de urgenţă , se 

suportă din fondurile obţinute pe bază de contracte încheiate cu casele 

de asigurări de sănătate.” 

Dl.Vlad Iliescu arată că prevederile textului propus se referă la 

spitalele teritoriale care au cameră de gardă; Ministerul Sănătăţii Publice a 

preluat spitalele de urgenţă şi CPU şi, ca atare, acestea nu trebuie 

menţionate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se introducă sintagma „altele 

decât spitalele de urgenţă”. 

Pct.14 – 15

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

punctele 14 – 15, iar comisia votează, în unanimitate, adoptarea acestora. 

Supuse la vot, punctele 14 -15 sunt adoptate în unanimitate. 
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Pct.16 

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

introducerea unui nou text la art.189 ca alin.(4) cu următorul cuprins: 

„(4) Drepturile salariale ale personalului angajat în activităţi de 

cercetare ştiinţifică şi de medicină preventivă, organizată în cadrul 

structurii organizatorice a unităţii sanitare se suportă din fondurile 

obţinute pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de 

sănătate.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că cercetarea ştiinţifică este prevăzută la 

lit.g) a art.190 şi ca urmare există baza legală de finanţare. 

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

corect ca cercetarea ştiinţifică să fie finanţată de către Ministerul Sănătăţii 

Publice şi prin bugetul Academiei de Ştiinţe Medicale. 

Dl.Vlad Iliescu răspunde că, în această situaţie, este obligatoriu să se 

înfiinţeze o structură separată de cercetare ştiinţifică medicală. În spitale, 

medicii efectuează atât activităţi de asistenţă medicală cât şi de cercetare 

ştiinţifică. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se 

introducă sintagma „pot fi suportate...” Domnia sa este pentru o mai mare 

înţelegere privind asigurarea surselor de finanţare a cercetării ştiinţifice 

medicale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că cercetarea ştiinţifică trebuie 

finanţată de Academia de Ştiinţe Medicale. 

Dl.Vlad Iliescu arată că în această situaţie, conform normelor Uniunii 

Europene , numai medicii specialişti pot fi remuneraţi. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin răspunde că, începând cu anul 1995, medicii 

specialişti nu mai sunt plătiţi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune o analiză 

mai profundă a modului în care ar trebui să se finanţeze cercetarea ştiinţifică 

medicală ( bugetul Ministerului Sănătăţii Publice sau/şi bugetul Academiei 

de Ştiinţe Medicale). Deoarece bugetul Academiei de Ştiinţe Medicale este 

foarte mic s-a acordat posibilitatea spitalelor de a înfiinţa , prin Academia de 

Ştiinţe Medicale , posturi de cercetare care sunt ocupate de către medicii ce 

efectuează asistenţă medicală. Domnia sa apreciază că, din raţiuni 

pragmatice, în continuare trebuie să funcţioneze acest sistem care este 

controlat de Academia de Ştiinţe Medicale. 

Domnia sa este pentru amendamentul Ministerului Sănătăţii Publice . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că acest amendament nu va fi 

aprobat de Plenul Camerei Deputaţilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei afirmă ca om 

politic „eu sunt concesiv. Să mai reflectăm până săptămâna viitoare.” 

Dl.Vlad Iliescu arată că, prin amendamentul propus, nu se realizează o 

economie financiară; sunt 1.000 de cercetători ştiinţifici în toate clinicile 

universitare. 

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

sunt 820 de cercetători ştiinţifici din care 700 sunt în clinicile din Bucureşti. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă care este părerea membrilor 

comisiei. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că amendamentul alin.(4) al 

art.189 este corect, deoarece cercetătorii ştiinţifici sunt asistenţi de cercetare 

din spitale care şi şi în prezent sunt plătiţi pe servicii medicale. Pe de altă 

parte, bugetul Academiei de Ştiinţe Medicale /2007 nu prevede sume alocate 

pentru cercetarea medicală din spitale. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că la Spitalul Universitar Bucureşti un 

medic răspunde de 2 paturi, ceea ce este foarte puţin; în consecinţă, domnia 

sa nu este de acord cu amendamentul propus. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei răspunde că nu se 

votează în această şedinţă şi propune ca amendamentul să rămână în discuţie 

până săptămâna viitoare. 

Art.190 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

amendamentul Ministerului Sănătăţii Publice la art.190 alin.(2) lit.g): 

„g) activităţi didactice şi de cercetare fundamentală”  

Această precizare este necesară pentru a fi în concordanţă cu 

amendamentul de la art.189 alin.(4). 

Supus la vot amendamentul este adoptat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

amendamentul Ministerului Sănătăţii Publice la art.190 alin.(3). 

„(3) Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de 

administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, reparaţii 

capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente 

medicale, a unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local, în 

limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele 

locale.” 

Dl.Vlad Iliescu arată că, până în prezent, unele administraţii locale au 

dorit să finanţeze atât unele cheltuieli de administrare şi funcţionare, 

respectiv bunuri şi servicii, cât şi dotări cu echipamente medicale, însă nu au 

avut baza legală. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin răspunde că acest lucru s-a reglementat prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 150 şi, în consecinţă, nu este nevoie de încă o 
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reglementare. Domnia sa întreabă „ cum este cu descentralizarea 

administraţiei locale ? Aceste cheltuieli trebuie să le facă Ministerul 

Sănătăţii Publice .” 

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

amendamentul să rămână în discuţie. 

Pct.17 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia aprobă, în unanimitate, pct.17, asupra căruia nu s-au făcut 

amendamente. 

Pct.18 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune la art.218 un nou text ca lit.d1) cu 

următorul cuprins: 

„d1) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate 

cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la 

care ar fi fost îndreptăţit să beneficieze fără contribuţie, pe perioada 

spitalizării, în condiţiile impuse de Contractul – cadru ; ” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin afirmă că există o raţiune în propunerea 

făcută şi anume : directorul spitalului trebui să-i informeze pe pacienţii 

internaţi în ceea ce priveşte procedurile şi tratamentele fără plată; acest lucru 

este necesar pentru a nu pune pacientul în situaţia în care nu poate plăti. 

Dl.Vlad Iliescu consideră că aprobarea acestui amendament „va 

deschide o portiţă mult mai largă ”; informarea se va face prin protocoale 

medicale care trebuie elaborate sub forma unui standard care să se aplice în 

toată ţara. Pe de altă parte, Contractul-cadru stabileşte pachetul de servicii 

medicale neplătite pe perioada spitalizării de către pacient. 

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

prezent, nu este cunoscut pachetul de bază pentru servicii medicale, acordat 
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prin Contractul-cadru. Domnia sa este de acord  cu antevorbitorul său, în 

sensul că un asemenea amendament „deschide o cutie a Pandorei ”. 

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

din anul 1990, bugetul Ministerului Sănătăţii Publice/2007 este cel mai bun; 

„trebuie să judecăm dacă rambursarea cheltuielilor este fezabilă; adoptarea 

sau nu a acestui amendament este o decizie politică”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin subliniază că medicul trebuie să informeze 

pacientul despre ce trebuie să plătească  pe perioada spitalizării. 

Dl.Vlad Iliescu afirmă că bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate  se va epuiza rapid dacă un bolnav doreşte de exemplu un alt stent 

vascular decât cel pe care îl are spitalul. 

Propune reformularea amendamentului astfel: „ se interzice tratarea 

bolnavului cu medicamente  aduse de acasă”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se definească în pachet de bază şi 

tipurile de servicii făcute în spital ( de exemplu ce fel de stent ). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că aceste cheltuieli făcute de pacient 

trebuie să fie plătite de spital şi nu de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . 

Dl.Vlad Iliescu răspunde că, în prezent, nu există protocoale medicale 

pe fiecare tip de serviciu medical . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că „ este mai avantajos sistemul de plată 

„ la liberul arbitru; acum vorbim de protocol, listă de aşteptare, şpagă; dacă 

se aprobă amendamentul toate acestea  se vor reduce sau vor dispare.” 

Dl.Vlad Iliescu răspunde „ să se facă plata pe listă”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, în Constituţia României se stabileşte 

ce drepturi are fiecare cetăţean al ţării. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se 

amâne votul asupra acestui amendament până la următoarea şedinţă. 

Pct.19 – 21 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia aprobă, în unanimitate, punctele 19 – 21 asupra cărora nu s-au făcut 

amendamente. 

Pct.22 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

amendamentul Ministerului Sănătăţii Publice la art.237 alin.(1) lit.s): 

„s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în 

cabinete de planning din structura spitalului;” 

Dl.Vlad Iliescu arată că s-a scos cuvântul „şi” pentru că serviciile din 

structura spitalului sunt plătite din bugetul acestuia. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin îl întreabă pe reprezentantul Ministerului 

Sănătăţii Publice dacă a fost consultat şi dl.prof.dr.Bogdan Marinescu 

deoarece la Spitalul „Panait Sârbu” Bucureşti , ca şi la fiecare clinică de 

ginecologie , sunt o serie de medici de familie. 

Dl.Vlad Iliescu  afirmă că pentru acest amendament s-a consultat cu 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care este de acord. 

Pct. 23 – 29 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  supune la vot, iar 

comisia aprobă, în unanimitate, punctele 23 – 29, asupra cărora nu s-au făcut 

amendamente. 

Pct.30 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

amendamentul Ministerului Sănătăţii Publice la art.285 alin.(3), care se 

aplică la acordarea de stimulente personalului Casei Naţionale de Asigurări 
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de Sănătate, Ministerului Sănătăţii Publice şi autorităţilor de sănătate publică 

în proporţie de 7,5 % din sumele încasate la bugetul fondului prin executare 

silită desfăşurată de ANAF. 

Dl.Vlad Iliescu arată că stabilirea procentului este în concordanţă cu 

prevederile Codului de procedură fiscală. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune ca amendamentul să fie finalizat la 

următoarea şedinţă de comisie. 

Pct.31 – 32 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune modificarea art.298 alin.(2) şi (4) şi 

art.299 alin.(1) astfel: 

„(2) Completul de arbitraj este format din câte un arbitru 

desemnat de fiecare parte şi unul desemnat de Consiliul de conducere al 

Comisiei de arbitraj. 

 
(4) Organizarea şi funcţionarea Comisiei de arbitraj se stabilesc prin 

ordin comun al ministrului sănătăţii publice , ministrului justiţiei şi al 

preşedintelui CNAS . Comisia este condusă de un consiliu de conducere 

format din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, CNAS, CMR, 

CFR , CMDR ." 

Art. 299. -    (1) Arbitrii sunt desemnaţi de către părţi, respectiv de 

Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj,  dintr-o listă de arbitrii 

atestaţi de Ministerul Justiţiei pe baza unui examen desfăşurat în condiţiile 

şi potrivit procedurilor stabilite printr-un regulament aprobat prin ordinul 

ministrului justiţiei şi înregistrat la Comisia de arbitraj." 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că arbitrajul trebuie făcut de Ministerul 

Justiţiei şi nu de Ministerul Sănătăţii Publice . 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că asupra 

amendamentului trebuie   să-şi expună punctul de vedere atât Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate câte şi Ministerul Sănătăţii Publice . 

Dl.Vlad Iliescu arată că Ministerul Sănătăţii Publice este de acord cu 

amendamentul propus. 

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

Ministerul Justiţiei nu cunoaşte problemele medicale şi, în consecinţă, este 

împotriva amendamentului. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că arbitrii, prin comisia de arbitraj 

care arbitrează litigiile medicale trebuie să fie jurişti. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei răspunde că este de 

acord cu afirmaţia antevorbitorului său, însă desemnarea acestora nu trebuie 

să se facă prin ordin al ministrului justiţiei ci prin ordin comun al ministrului 

justiţiei şi ministrului sănătăţii publice. 

Propune amânarea votului până la următoarea şedinţă. 

Pct.33 – 37

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia aprobă, în unanimitate, punctele 33 – 37 asupra cărora nu s-au făcut 

amendamente. 

Pct.38 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune la art.362 următorul amendament: 

"Art. 362. - Veniturile prevăzute la art.361 gestionate de Ministerul 

Sănătăţii Publice sunt folosite pentru investiţii în infrastructură şi dotări în 

sistemul sanitar public, finanţarea programelor naţionale de sănătate,  pentru 

rezerva Ministerului Sănătăţii Publice pentru situaţii speciale şi prin 

excepţie de la prevederile art.209 alin.(2), pentru transferuri către 

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ." 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amânarea votului pentru acest amendament pentru următoarea şedinţă . 

Comisia votează în unanimitate. 

Pct.39

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia adoptă, în unanimitate, pct.39. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune ca după pct.39 să se introducă 4 

noi puncte 391 – 394 , la art.385 cu următorul cuprins: 

Art.385. – (1) Vârsta de pensionare a medicilor este de 65 de ani, 

indiferent de sex. 

 (11) Medicii se pot pensiona anticipat, la cerere, la vârstele 

prevăzute în Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 

dacă îndeplinesc condiţiile de stagiu de cotizare, prevăzute în lege, 

pentru pensia anticipată sau pentru pensia anticipată parţială. 

 (2) În unităţile sanitare publice, medicii membri titulari şi 

corespondenţi ai Academiei Române şi Academiei de Ştiinţe Medicale, 

profesori universitari şi cercetători ştiinţifici gradul I, doctori în ştiinţe 

medicale, care desfăşoară activităţi medicale, pot continua, la cerere, 

activitatea medicală până la îndeplinirea vârstei de 70 de ani. 

(4) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de 

personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone 

defavorizate, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de 

pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, 

la propunerea autorităţilor de sănătate publică, judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, cu avizul CMR şi cu aprobarea Ministerului 

Sănătăţii Publice. 
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 (7) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), 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 Publice şi de Colegiului Medicilor 

din România, pe baza certificatului de sănătate.” 

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

comisia este de acord, ca votul asupra acestor amendamente să se acorde în 

următoarea şedinţă a comisiei. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca după pct.394 să se introducă 395 – 

397 cu următorul cuprins: 

„(3) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel 

teritorial şi naţional, cu excepţia mandatului de membru în Adunarea 

generală a colegiului teritorial şi Adunarea generală naţională, este de 

maximum două, care pot fi şi consecutive. 

(5) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel 

teritorial şi naţional, cu excepţia mandatului de membru în Adunarea 

generală a colegiilor teritoriale şi Adunarea generală naţională, este de 

maximum două, care pot fi şi consecutive. 

 (3) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel 

teritorial şi naţional, cu excepţia mandatului de membru în Adunarea 

generală a farmaciştilor şi Adunarea generală naţională, este de 

maximum două, care pot fi şi consecutive.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amânarea finalizării amendamentelor, iar comisia aprobă în unanimitate. 
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Pct.40

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia aprobă, în unanimitate, pct.40. 

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

votului asupra proiectului de lege până săptămâna viitoare deoarece au 

rămas în divergenţă articolele asupra cărora s-au făcut amendamente. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative „Legea farmaciei” (Plx 483/2006). 

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

dezbaterilor asupra acestui punct, iar comisia hotărăşte ca propunerea 

legislativă „Legea farmaciei” să fie dezbătută în următoarea şedinţă de 

comisie. 

 

La punctul trei al ordinii de zi comisia a discutat alte probleme privind 

activitatea comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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