
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr.28/ 193/ 18  aprilie  2007 
 
 
 

PROCES VERBAL  
al şedinţelor comisiei din zilele de 17 şi 18  aprilie 2007 

 
 

La lucrările comisiei din ziua de 17 aprilie sunt prezenţi 15 deputaţi, 

fiind absent motivat 1 deputat , iar în ziua de 18 aprilie 2007 sunt prezenţi 16 

deputaţi, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările 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. Aprobarea propunerilor nominale pentru numirea de către 

Camera Deputaţilor a 3 membri ai Adunării Reprezentanţilor ai Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate  în temeiul art.273 alin.(1) lit.b) din 

Legea nr.95/2006. 

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 860/2006). 

3. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 861/2006). 
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4. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 875/2006). 

5. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul 

sănătăţii (Plx 877/2006) 

6. Diverse. 

7. Studiu individual. 
 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la aprobarea 

propunerilor nominale pentru numirea de către Camera Deputaţilor a 3 

membri ai Adunării Reprezentanţilor ai Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate  în temeiul art.273 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006. 

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

conformitate cu art.273 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru sănătate şi familie a camerei Deputaţilor propune 3 persoane ca 

membri ai Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . 

Potrivit negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, prin adresa 

şi stenograma Biroului Permanent nr.275,413,210 BB/3 aprilie 2007 

înaintată comisiei de către Secretariatul General al Camerei Deputaţilor au 

fost nominalizaţi următorii: 

- dl.dep.Iuliu Furo, propus de  Grupul Parlamentar al PRM din 

Camera Deputaţilor; 

- dl.conf.dr.Mircea Niculae Penescu, propus de Grupul 

Parlamentar al PD din  Camera Deputaţilor; 
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- dl.Ioan Burnei, propus de Grupul Parlamentar al PSD  Camera 

Deputaţilor. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă CV-urile 

celor 3 nominalizaţi. Dl.Mircea Niculae Penescu este medic primar medicină 

internă şi nefrologie, şef de lucrări Catedra de Medicina Internă şi 

Nefrologie, Spitalul Clinic „Dr.Carol Davila”, UMF „Dr.Carol Davila” 

Bucureşti şi manager de spital. Domnia sa are o activitate ştiinţifică bogată şi 

totodată o serie de specializări în ţară şi străinătate. 

 Dl.Ioan Burnei este absolvent al Facultăţii de Farmacie Bucureşti şi 

are o bogată activitate profesională în domeniu; în prezent este preşedintele 

Colegiului Farmaciştilor Argeş şi lector universitar la Facultatea de 

Medicină şi Farmacie Oradea. 

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

dl.dep.Iuliu Furo este absolvent a Facultăţii Politehnice Braşov şi deputat 

parlamentar din anul 2004. În prezent este membru al Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială. Având în vedere specializarea acestora, domnia 

sa este de acord cu nominalizarea lor în Adunarea Reprezentanţilor Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

 Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  este de acord cu nominalizarea celor 

3 propuneri. În opinia domniei sale, dl.Mircea Niculae Penescu şi dl.Ioan 

Burnei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul sanitar îşi pot aduce aportul  

în îmbunătăţirea activităţii din punct de vedere medical a Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate , iar dl.Iuliu Furo în activitatea din punct de vedere 

legislativ. 

 Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  este de acord cu propunerile făcute 

deoarece, în opinia domniei sale, grupurile parlamentare au nominalizat 

persoane bine pregătite profesional. 
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 În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

supune la vot nominalizarea celor 3 propuneri, iar comisia votează, în 

unanimitate, ca dl.Mircea Niculae Penescu, dl.Ioan Burnei şi dl.dep.Iuliu 

Furo să fie numiţi ca membri ai Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate . 

 Comisia pentru sănătate şi familie va înainta o adresă Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor privind nominalizările, urmând ca Plenul 

Camerei Deputaţilor să ia în dezbatere şi aprobare numirea acestora în 

Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

 

La punctele 2 - 5 ale ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie  

a procedat la examinarea, în fond, în conformitate cu prevedreile art.67 

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 860/2006), propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 861/2006),  propunerii legislative pentru modificarea art.385, 

alin.(1) şi (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 875/2006) şi propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul 

sănătăţii (Plx 877/2006) .  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că cele 4 

propuneri legislative care au acelaşi obiect de reglementare şi anume 

modificarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, au fost respinse de Senat . 

Propunerile cuprind prevederi care se referă la pensionarea medicilor la 

vârsta de 65 de ani, indiferent de sex; posibilitatea pensionării anticipate 

conform Legii nr.19/2001; continuarea activităţii medicului în unităţile 
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sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical până la 

ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităţilor de sănătate 

publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul Colegiului Medicilor 

din România şi aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice. 

Toate aceste prevederile au fost examinate şi cuprinse în proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 

pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii care a fost votată în Plenul Camerei Deputaţilor în 

şedinţa din 17.04.2007.  

În consecinţă, aceste 4 iniţiative legislative au rămas fără obiect şi, ca 

urmare, trebuie respinse. 

Aceiaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  şi 

dl.dep.dr.Nechita Aurel , autori ai unei propuneri legislative pentru 

modificarea şi completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 861/2006). 

Faptul că medicii, indiferent de sex, trebuie să se pensioneze la 65 de 

ani este un lucru cert şi obligatoriu. Acesta este şi motivul pentru care, timp 

de 4 luni, Comisia pentru sănătate şi familie nu a procedat la respingerea 

iniţiativelor , deşi acestea fuseseră respinse de către Senat . 

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

membrilor comisiei pentru răbdarea şi înţelepciunea de a nu respinge în 

urmă cu 4 luni a acestor iniţiative legislative , care au făcut, în final, obiectul 

proiectului de lege. 

Domnia sa subliniază că autorii celorlalte 3 propuneri legislative au 

devenit coautori la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 pentru 

modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii. 



 6

Dl.dep.Movilă Petru apreciază că prevederile celor 4 iniţiative  

legislative preluate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 sunt 

foarte bune; pensionarea medicilor trebuie să se facă indiferent de sex la 65 

de ani, în condiţiile legii.  

Domnia sa este pentru resăingerea celor 4 propuneri legislative. 

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

se constată o tendinţă de prelungire a limitei de vârstă de pensionare ; în 

Japonia nu există pensionare iar speranţa de viaţă este cea mai mare din 

lume. În România, numărul pensionarilor este de 6 milioane,  comparativ cu 

4 milioane angajaţi. În sectorul sanitar se constată un mare deficit de medici. 

Domnia sa supune la vot respingerea propunerilor legislative, iar 

comisia votează în unanimitate respingerea propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii (Plx 860/2006), propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 861/2006),  propunerii legislative pentru modificarea art.385, 

alin.(1) şi (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 875/2006) şi propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul 

sănătăţii (Plx 877/2006) întrucât prevederile acestora au fost preluate în 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii care a fost adoptat de Camera Deputaţilor, 

urmând a fi promulgată. 

 

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

curente privind activitatea comisiei . 
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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. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 


