
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/443 /15 septembrie  2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 12 şi  13.09. 2006 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

12.09.2006 între orele 14,00 - 18,30 şi în ziua de 13.09.2006 între orele 9,00 

- 15,30  având  următoarea ordine de zi: 

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). 

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). 
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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. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care a fost 

aprobată în unanimitate. 

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

procedat la continuarea dezbaterilor, 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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare majorarea de la 0,3 % 

la 1 % a timbrului Crucii Roşii perceput de instituţiile de cultură , de 

divertisment şi organizaţiile sportive, pentru fiecare bilet vândut pentru 

evenimente culturale, de divertisment şi sportive, etc. organizate în cursul 

lunilor mai şi septembrie. 

De asemenea, se prevede ca pentru toate aceste evenimente organizate 

pe teritoriul unui judeţ, fondurile colectate să fie virate, în proporţie de 50 %,  

în contul filialei judeţene a Crucii Roşii din zona desfăşurării evenimentului 

respectiv. 
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În urma dezbaterilor care au urmat s-au desprins următoarele 

principale aspecte: 

- Conform Raportului anual de activitate al Societăţii Naţionale 

de Cruce Roşie din România, fără a beneficia de un sprijin intern substanţial, 

societatea a administrat fonduri de peste 6 milioane euro constituite, în 

principal, din donaţii şi sponsorizări. 

- În anul 2005 , prin perceperea timbrului Crucii Roşii la 0,3 % 

din valoarea fiecărui bilet vândut pentru evenimente culturale, de 

divertisment şi sportive, fondurile colectate au atins 10 miliarde ROL în 

timp ce costul activităţilor desfăşurate au depăşit 50 miliarde ROL. 

Majorarea procentului la 1 % din valoarea acestor bilete ar aduce fonduri 

suplimentare pentru susţinerea activităţii curente a Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România. 

- În lipsa normelor de aplicare a Legii nr.139/1995, după cum a 

fost modificată şi completată, Societatea Naţională de Cruce Roşie din 

România nu a putut beneficia de sumele obţinute din perceperea timbrului 

Crucii Roşii. S-a solicitat ca aceste fonduri să fie disponibilizate, în regim de 

urgenţă, având în vedere faptul că, datorită inundaţiilor din acest an, toate 

depozitele au fost epuizate. 

- Pentru utilizarea competentă şi eficientă a acestor fonduri s-a 

propus ca Societatea Naţională de Cruce Roşie din România să elaboreze un 

regulament care să fie avizat de Ministerul Finanţelor Publice şi care să 

cuprindă modul de repartizare a fondurilor colectate vizând asigurarea 

dezvoltării armonioase a filialelor teritoriale. 

- Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să solicite 

Ministerului Finanţelor Publice o informare , în scris, privind modul în care 

s-a operat colectarea sumelor percepute prin aplicarea timbrului Crucii Roşii 
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şi dacă aceste sume au fost virate în conturile Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România. 

Pentru a permite reprezentanţilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 

din România să prezinte comisiei propuneri mai ample şi concrete vizând 

modificarea Legii nr.139/1995, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât 

să amâne dezbaterile asupra proiectului de lege, aflat în discuţie, ocazie cu 

care vor fi invitaţi şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice . 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 

193/2006) cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să amâne 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 193/2006) pentru a 

permite Comisiei pentru muncă şi protecţie socială finalizarea unui punct de 

vedere ce urmează a fi exprimat în scris . 

 

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

procedat la examinarea, 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), adoptat de către Senat în şedinţa din 30 martie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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 După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

Legea 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 terapeutice, 

asigură transpunerea în legislaţia internă a prevederilor Uniunii Europene 

din Directiva 2002/98/EC privind standardele de calitate şi siguranţă ale 

sângelui şi componentelor sanguine umane, Directiva Comisiei 2004/33/EC 

privind anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componentele sanguine, 

Directiva 2005/61/EC cu privire la cerinţele de trasabilitate şi semnalarea 

incidentelor şi reacţiilor adverse severe şi Directiva 2005/62/EC cu privire la 

standardele şi specificaţiile comunitare referitoare la sistemul de calitate 

pentru centrele de transfuzie sanguină. 

 Legea nr.282/2005 prevede măsuri de reorganizare a activităţii de 

donare de sânge şi componente sanguine de origine umană, de asigurare a 

calităţii şi securităţii sanitare, pentru a căror transpunere în practică sunt 

necesare eforturi financiare şi materiale importante. 

 Legislaţia secundară nu a fost finalizată în totalitate deoarece, punerea 

în aplicare a prevederilor art.16 prin care drepturile şi obligaţiile donatorilor 

se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii nu poate fi realizată, în 

condiţiile în care beneficiile ce se acordă persoanelor care donează sânge 

sunt de competenţa mai multor ministere. 

 În acest context, intrarea în vigoare a Legii nr.282/2005 , la termenul 

prevăzut, poate genera riscul apariţiei unei crize de sânge în unităţile sanitare 

cu paturi, ca urmare a scăderii numărului de donatori, neexistând posibilităţi 

concrete de motivare a lor, fapt ce va influenţa în mod negativ desfăşurarea 

actului medical în condiţii de maximă siguranţă şi fără pericolul pierderii de 

vieţi omeneşti. Pentru evitarea acestor disfuncţii s-a impus suspendarea 

 5



temporară a aplicării legii menţionate până la 30 septembrie 2006, cu 

excepţia art.46. 

 În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

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), în forma înaintată de către 

Senat. 

 

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

procedat la examinarea, 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), adoptată de către 

Senat în şedinţa din 5 iunie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

în România, la ora actuală, nu există legislaţia necesară privind normele de 

protecţie în mediul subteran speologic. 

 Aderarea la Uniunea Europeană impune crearea cadrului adecvat 

pentru prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic şi intervenţia la 

acest tip de accidente, în conformitate cu cele ale statelor membre din 

Uniunea Europeană. Echipele de intervenţie pentru mediul subteran 

speologic formate din speologi se regăsesc în majoritatea ţărilor din Uniunea 

Europeană . 
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 Această propunere legislativă reglementează prevenirea accidentelor 

din mediul subteran speologic, formarea şi şcolarizarea/pregătirea echipelor 

de intervenţie şi coordonarea operaţiunilor din mediul subteran speologic în 

cazul producerii unui accident. Ea prevede crearea unor mecanisme simple şi 

eficiente pentru a garanta siguranţa turiştilor atât români cât şi străini, cât şi 

tuturor celorlalte categorii de persoane care vizitează zonele carstice de pe 

întreg teritoriul României. 

 Prin prezentul proiect de lege se înfiinţează echipe de intervenţie 

pentru mediul subteran speologic, formate din speologi voluntari, la fel ca şi 

în celelalte ţări europene. Aceste echipe, alături de alte instituţii specializate 

– Pompieri, Protecţie Civilă, Ambulanţă – vor putea contribui la deservirea 

comunităţii locale. Prin pregătirea tehnică pe care aceste echipe o posedă, 

acestea pot interveni în diferite situaţii de urgenţă, care pun în pericol viaţa 

cetăţenilor. 

 În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie 

a aprobat, în unanimitate, următoarele amendamente care vizează 

îmbunătăţirea clarităţii reglementării: titlul legii, art.1 – 3, art.5 lit.b), art.6 şi 

7, art.8 lit.a) şi b), art.9 – 11, art.16 – 25, art.29 – 36 şi Anexa 1 – 3 . 

 În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege 

privind prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic şi organizarea 

activităţii de salvare din mediul subteran speologic ( PLx 528/2006), cu 

amendamentele care vor face obiectul raportului comisiei. 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

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

 7



funcţionarea cabinetelor medicale ( Plx 357/2006), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 13 aprilie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 După cum a arătat dl.dep.dr.Bonis Istvan , în calitate de coiniţiator, 

serviciile de asistenţă medicală umană pot fi prestate în două forme de 

organizare fie în forme de organizare de tip cabinete medicale în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, fie în societăţi 

comerciale în conformitate cu Legea nr.31/1990. 

 Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu 

obligaţia de a înştiinţa autoritatea care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea 

unităţii medicale. Înainte de apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 

aceste servicii de asistenţă medicală erau prestate în cadrul unor societăţi 

comerciale. 

 Datorită situaţiei create prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998 medicul care a deschis cabinet medical în baza Legii nr.31/1990 

nu a avut posibilitatea de a transfera bunurile ( mobile şi imobile ) la 

cabinetele medicale transformate conform Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998. 

 Investiţiile au fost afectate pentru executarea în bune condiţii a 

activităţii medicale. Astfel, prin transmiterea dreptului de proprietate de la 

societăţile comerciale la cabinetele medicale urmează a se calcula impozit pe 

venit şi taxă judiciară de timbru, în condiţiile legii. 

 Pentru eliminarea impozitului şi taxei judiciare de timbru s-a propus 

să se elimine şi discriminarea creată de aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998. Anularea impozitului şi taxei judiciare de timbru se referă doar la 

bunurile care erau în patrimoniul societăţilor comerciale la data intrării în 

vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998. 
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 În urma dezbaterilor care au urmat s-au desprins următoarele 

principale amendamente: 

- având în vedere creşterea permanentă a necesităţilor de 

asistenţă medicală în teritoriu şi asigurarea accesibilităţii şi adresabilităţii 

populaţiei la aceste servicii s-a propus înfiinţarea de studii secundare, cu 

respectarea aceloraşi proceduri de înfiinţare a cabinetelor medicale ( alin.(21) 

al art.5 – text nou) ; 

- cabinetul medical poate realiza venituri şi din activităţi de 

cercetare şi învăţământ, realizate direct sau prin încheierea de contracte cu 

instituţii de învăţământ sau de cercetare, de stat sau private ( art.8 lit.e)); 

- cheltuielile efectuate pentru perfecţionarea continuă, investiţii, 

dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale 

organizate prin Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 sau prin Legea 

nr.31/1990, se scad din veniturile realizate ( art.9 alin.(2) – text nou ); 

- cabinetele medicale dentare aflate în relaţii contractuale cu 

casele de asigurări de sănătate vor asigura urgenţele medicale dentare, contra 

cost, prin rotaţie, în centre prestabilite ( art.12 alin.(2)); 

- unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică înfiinţate 

potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, se pot dizolva şi  transfera întregul lor activ net rezultat din 

lichidare cabinetelor medicale individuale ca forme de organizare prevăzute 

de Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor medicale, cu condiţia ca societatea comercială să aibă ca 

asociaţi/asociat unic medicii/medicul care au/a înfiinţat cabinetul medical 

individual; transferul se poate face fără plată şi este scutit de plata oricăror 

impozite şi taxe ( alin.(11) al art.15 – text nou ). 
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Amendamentele formulate asupra art.5, art.8 lit.e), art.9, art.12 

alin.(2), art.14 alin.(7) şi art.15 au fost aprobate în unanimitate. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale ( Plx 

357/2006) cu amendamentele prezentate care vor face obiectul raportului 

comisiei. 

 

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

discutat şi alte probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şapte 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. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre( Grup 

Parlamentar al PD), dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu 

Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup 
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Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.Miron Mitrea    ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel   

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar 

al PD ) , neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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