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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat. 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind medicina şcolară   

( PLx 504/2007). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 
La primul punct al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul 

de Lege privind medicina şcolară   ( PLx 504/2007), adoptat de Senat în 

şedinţa din 20 iunie 2007. 

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

de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea cabinetelor medicale în 
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toate unităţile de învăţământ, publice şi private, indiferent de forma lor de 

organizare, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor preşcolarilor, elevilor şi 

studenţilor şi asigurării educaţiei pentru sănătate. 

Domnia sa prezintă expunerea de motive a proiectului de lege. 

Conform acesteia , reţeaua de medicină şcolară care a funcţionat în România 

până în 1989 a constituit unul din elementele de bază ale sistemului de 

sănătate care şi-a demonstrat utilitatea în special în profilaxia unor boli 

transmisibile. Medicina şcolară a avut un rol determinant în imunizarea 

multor generaţii de elevi, astfel încât bolile specifice copilăriei s-au redus în 

mod semnificativ. 

Din păcate, în ultimii ani reţeaua de medicină şcolară a suferit un 

veritabil proces de destructurare, această specialitate devenind „cenuşăreasa” 

medicinii româneşti astfel încât , la momentul actual, se manifestă dificultăţi 

reale în acordarea asistenţei medicale pentru preşcolari, elevi şi studenţi. În 

cele mai multe din unităţile de învăţământ din România, nu numai în mediul 

rural, se observă cu uşurinţă următoarele deficienţe: 

- lipsa cabinetului medical sau, acolo unde există, lipsa dotărilor 

necesare, a condiţiilor de funcţionare sau/şi a personalului medical; 

- lipsa continuităţii activităţii cabinetelor, acolo unde acestea 

există: 

- nerespectarea baremului de medicamente pe care trebuie să le 

deţină un cabinet de medicină şcolară, barem oricum necorelat cu nevoile 

reale. 

De asemenea, se constată faptul că informaţiile medicale despre 

preşcolari, elevi şi studenţi nu se transmit într-un mod eficient medicilor de 

familie, fapt care influenţează negativ inclusiv Programele de sănătate în 

care este cuprinsă şi populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că având în vedere faptul că în România 

funcţionează circa 8.500 şcoli şi în sistemul de învăţământ sunt cuprinşi 

circa 3,4 milioane elevi, fără a mai lua în calcul pe de o parte grădiniţele şi 

pe de altă parte universităţile, este evident faptul că propunerea legislativă 

prezentată ar duce şi la crearea de numeroase locuri de muncă într-un 

domeniu în care există resurse umane calificate şi insuficient valorificate, 

respectiv medici şi asistenţi medicali. 

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

nr.95/2006 prevede clar la art.33 că asistenţa medicală preventivă din 

colectivităţile de copii preşcolari, şcolari şi studenţi se asigură prin 

cabinetele medicale organizate în unităţile de învăţământ sau prin cabinetele 

individuale ale medicilor de familie, după caz. În plus, Ordinul ministrului 

sănătăţii nr.653/25.09.2001 precizează în amănunt modul cum se asigură 

asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor , elevilor şi studenţilor în 

grădiniţe, şcoli şi universităţi. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  apreciază că art.1 Ordinul ministrului 

sănătăţii nr.653/25.09.2001 precizează clar că asistenţa medicală şi 

stomatologică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se asigură în cabinetele 

medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ 

superior, înfiinţate ca urmare a reorganizării dispensarelor medicale din 

aceste unităţi şi sunt  finanţate de la bugetul de stat. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că Legea nr.95/2006 şi Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.653/25.09.2001 sunt acoperitoare. Domnia sa 

consideră că proiectul de lege supus dezbaterii nu aduce nimic nou; „este o 

suprareglementare”. 

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

României nu susţine adoptarea acestui proiect de lege iniţiat de 3 deputaţi. 
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Conform avizului Guvernului României asistenţa medicală şi stomatologică 

pentru preşcolari, elevi şi studenţi este reglementată prin Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii şi este finanţată  de la bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice , în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.529/2002 privind finanţarea unităţilor sanitare şi a 

instituţiilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice . Totodată există 

Ordinul ministrului sănătăţii nr.653/25.09.2001 privind asistenţa medicală a 

preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, în cadrul căruia sunt detaliate atribuţiile 

medicilor şi asistenţilor din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior 

privind asistenţa medicală preventivă şi curativă, normarea de personal, 

dotarea cu instrumentar şi medicamente a cabinetelor medicale. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion subliniază că Ordinul ministrului sănătăţii 

nr.653/25.09.2001 detaliază art.33 din Legea nr.95/2006. 

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

proiectul de lege pus în discuţie nu aduce nimic nou şi, ca atare, proiectul de 

lege reprezintă o suprareglementare. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că la art.2 din Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.653/25.09.2001se precizează că asistenţa medicală se 

asigură în timpul programului acestor unităţi prin arondarea la cabinetele 

medicale din unităţile şcolare cele mai apropiate, iar în afara programului se 

asigură de către medicii de familie pe listele cărora sunt înscrişi copiii. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că art.33 din Legea nr.65/2006 nu 

este acoperitor. În prezent, asistenţa medicală şi stomatologică din grădiniţe 

şi şcoli este inexistentă. Domnia sa solicită amânarea discuţiilor asupra 

proiectului de lege pentru următoarea şedinţă de comisie. 

Domnia sa propune ca să întocmească un referat cu toate actele 

normative în vigoare şi să-l prezinte la următoarea şedinţă de comisie. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că proiectul de lege nu cuprinde prevederi 

privind asistenţa medicală în totalitatea ei, având în vedere că fiecare copil 

este înscris şi la medicul de familie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

antevorbitorul său şi subliniază că Ordinul ministrului sănătăţii 

nr.653/25.09.2001 prevede cu claritate care sunt atribuţiile medicului şcolar 

şi care sunt atribuţiile medicului de familie. Aceste aspecte nu se regăsesc în 

proiectul de lege. 

Domnia sa propune amânarea discuţiilor pentru următoarea şedinţă de 

comisie, cu atât mai mult cu cât şi dl.dep.Movilă Petru şi dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu doresc să aducă îmbunătăţiri proiectului de lege. Proiectul de lege nu 

poate fi promovat în forma iniţială. Art.33 din Legea nr.95/2006 acoperă 

toate aspectele privind asistenţa medicală şi stomatologică în unităţile de 

învăţământ, iar Ordinul ministrului sănătăţii nr.653/25.09.2001 detaliază 

principiile din art.33 din Legea nr.95/2006. 

În opinia domniei sale , cabinetele şcolare trebuie să asigure asistenţa 

medicală preventivă. Ordinul ministrului sănătăţii nr.653/25.09.2001 

stabileşte că medicii din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ are 

ca atribuţii examinarea elevilor care urmează să fie supuşi examenului 

medical de bilanţ al stării de sănătate, care pleacă în vacanţe sau la cure 

balneare, care sunt supuşi imunizărilor şi cei  care participă la competiţii 

sportive. 

De asemenea, aceştia efectuează triajul epidemiologic ori de câte ori 

este nevoie, controlează igiena individuală a elevilor, verifică starea de 

sănătate a personalului blocului alimentar din unităţile preşcolare şi şcolare, 

etc. 
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Toate aceste examinări au un scop profilactic. În concluzie, medicul 

şcolar trebuie să facă medicină de prevenţie, iar medicul de familie medicină 

curativă atât pentru preşcolari, cât şi pentru elevi şi studenţi. 

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

proiectul de lege pus în discuţie poate fi promovat numai dacă aduce noutăţi 

faţă de actele normative în vigoare. De asemenea, proiectul de lege trebuie 

să cuprindă prevederi numai referitoare la medicina preventivă; textele din 

proiectul de lege privind medicina curativă trebuie eliminate sau efectuate de 

către medicul de familie. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune să se solicite un nou punct de vedere 

al Guvernului, respectiv Ministerului Sănătăţii Publice . 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan apreciază că medicina şcolară reprezintă un 

domeniu foarte important. În prezent sunt o serie de cabinete medicale şi 

stomatologice care funcţionează cu disfuncţionalităţi. Proiectul de lege, în 

cazul promovării acestuia, trebuie să fie acoperitor. „ În şcoli trebuie să se 

facă profilaxie”, subliniază domnia sa . 

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

efectuată, în prezent, de medicii de familie nu este punctată, motiv pentru 

medicii de familie nu o efectuează permanent. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că în mediul rural nu există cabinete 

medicale. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  intervine subliniind că există Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.772/2004; art.1 stabileşte că se asigură un post de 

medic medicină generală/medicină de familie la 2000 – 2500 de preşcolari şi 

elevi şi un post de medic stomatolog la 1000 – 1500 de elevi. „ În mediul 

rural, într-o comună, nu sunt 2000 de elevi pe lista medicului, însă în mediul 

urban acest număr se poate realiza.” 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel subliniază că asistenţa 

medicală/stomatologică pentru preşcolari, elevi şi studenţi este foarte 

importantă şi, în consecinţă, acest domeniu trebuie tratat cu toată atenţia. 

Legea nr.95/2006 şi Ordinul ministrului sănătăţii nr.772/2004 nu se aplică. 

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

ministrului sănătăţii nr.772/2004 este clar. „Faptul că Ordinul ministrului 

sănătăţii nr.772/2004 nu se aplică este grav.” Domnia sa consideră că ambele 

acte normative sunt complexe problema principală este ca proiectul de lege 

să aducă ceva nou. „Să vedem ce face în şcoli medicul de familie şi care este 

medicina preventivă”, mai arată domnia sa . 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că asistenţa stomatologică în şcoli este 

aproape inexistentă. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că medicii stomatologi s-au 

extins şi în afara şcolilor, motiv pentru care au neglijat asistenţa 

stomatologică din unităţile de învăţământ. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că posturile de medici şcolari sunt 

aprobate de primării, iar Ministerul Sănătăţii Publice răspunde doar de 

personal şi dotări. Domnia sa apreciază că „una scrie şi alte se face.” În 

cazul promovării proiectului de lege se poate introduce un text privind 

obligaţia Ministerului Sănătăţii Publice de a aproba posturile de medici 

şcolari. 

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

votează în unanimitate amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege pentru 

următoarea şedinţă de  comisie. 

 

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

privind activitatea comisiei. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel informează comisia că, în prezent, programul 

naţional de oncologie nu este acoperit financiar. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la 

comisie. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

  

 
 
 


