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

deputat. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat dl.senator 

dr.Gabriel Popescu. 

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. Reexaminarea proiectului de Lege pentru completarea art.17 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 461/2007) 

– raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

2. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319 din 14 iulie 2006    

( Plx 239/2007) – raport comun cu Comisia pentru muncă  şi protecţie 

socială. 
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3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

medicina şcolară   ( PLx 504/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor 

sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006 ( PLx 548/2007). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 
Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  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 a procedat la reexaminarea 

proiectului de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii  ( PLx 461/2007), în temeiul art.70 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor – raport comun cu Comisia pentru 

industrii şi servicii, retrimis comisiilor în urma hotărârii Plenului Camerei 

Deputaţilor din 6 septembrie 2007. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

dl.dep.Movilă Petru . 

În calitate de iniţiator, dl.dep.Movilă Petru  arată că proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare completarea cu alin.(3), a art.17 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul introducerii atribuţiei autorităţilor de 

sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti de a administra, în 

numele Ministerului Sănătăţii Publice , locuinţele destinate specialiştilor din 

sistemul de sănătate, construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
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sau prin alte surse de finanţare, pe terenurile aflate în domeniul public al 

statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice . 

Prin promulgarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care 

introduce alin.(3) al art.17, proiectul de lege induce o dublă legiferare. 

Acesta este motivul pentru care domnia sa a propus retragerea  proiectului 

de lege la comisie. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi informează pe cei 

prezenţi că punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii Publice este de 

eliminare din textul alin.(3) al art.17 a sintagmei „şi alţi tineri specialişti din 

sistemul de sănătate”. Exprimarea, mai largă, care face obiectul proiectului 

de lege poate crea confuzii şi abuzuri. Domnia sa susţine punctul de vedere 

al Ministerului Sănătăţii Publice . 

Dl.dep.Movilă Petru intervine şi precizează că toate normele şi 

criteriile de acordare a acestor locuinţe se elaborează de către Ministerului 

Sănătăţii Publice . În aceste condiţii restrângerea titlului subprogramului la 

care se face trimitere nu este necesară. 

În opinia dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este 

necesar să se aibă în vedere faptul că un rezident îşi desfăşoară activitatea , 

într-o altă localitate, pe o perioadă de 3 – 8 ani, în timp ce medicul specialist 

îşi desfăşoară activitatea pe durată nelimitată. De asemenea, nu este de 

neglijat faptul că rezidentul este o persoană fără posibilităţi financiare. 

Medicul specialist are un statut se dispune de alte posibilităţi financiare. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan solicită cuvântul şi arată că un medic îşi 

termină rezidenţiatul la vârsta de 32 – 33 ani. În conformitate cu legislaţia în 

vigoare, persoanele tinere sunt persoanele care nu au îndeplinit vârsta de 35 
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de ani. Trebuie, mai întâi, să se analizeze dacă există numărul necesar de 

locuinţe şi, mai apoi, să se hotărască care vor fi persoanele beneficiare. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu consideră că Parlamentul se situează 

deasupra Executivului. Problema trebuie tranşată prin lege astfel încât 

trebuie să se precizeze clar că aceste locuinţe vor fi acordate cu chirie numai 

tinerilor, respectiv până la vârsta de 35 de ani. 

Aceste locuinţe trebuie acordate numai rezidenţilor, subliniază 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu . Dacă se doreşte extinderea aplicării la „tinerii 

specialişti”  aceste locuinţe trebuie să fie construite şi acordate de către 

autorităţile locale. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi subliniază că punctul de 

vedere al  Grupului  Parlamentar al PSD este de acceptare a textului din 

raport cu eliminarea sintagmei „ şi alţi tineri specialişti din sănătate”. 

Această activitate trebuie ţinută sub controlul Ministerului Sănătăţii 

Publice , subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

deoarece este vorba de un număr limitat de locuinţe. Numai aşa Ministerul 

Sănătăţii Publice poate interveni direct pentru a ţine sub control această 

situaţie. 

Pentru a asigura corelarea legislativă, Comisia pentru sănătate şi 

familie a aprobat modificarea titlului proiectului de lege în „proiect de Lege 

pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea nr.95/2007 privind reforma în 

domeniul sănătăţii.” 

În acest sens, a fost modificat şi textul articolului unic. 

Cu 8 voturi pentru şi o abţinere, Comisia pentru sănătate şi familie a 

aprobat reformularea alin.(3) al art.17 după cum urmează: 

 „(3) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti administrează, în numele Ministerului Sănătăţii Publice, locuinţele 
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construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului  

de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, subprogramul 

privind construcţia locuinţelor în regim de închiriere, de care pot beneficia 

medicii rezidenţi sau prin alte surse de finanţare pe terenurile aflate în 

domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice.  

Activitatea de administrare se reglementează prin norme aprobate prin 

hotărâre a Guvernului.” 

Cu 8 voturi pentru şi o abţinere, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât să supună dezbaterii Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege 

pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 461/2007) cu modificările care vor face obiectul raportului 

comun de înlocuire şi care va fi înaintat Comisiei pentru industrii şi servicii. 

 

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

procedat la reexaminarea , în temeiul art.104 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319 din 14 iulie 2006    

( Plx 239/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 29 martie 2007, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care este sesizată, în 

comun, cu  Comisia pentru muncă  şi protecţie socială. 

În urma reexaminării propunerii legislative, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să-şi menţină punctul de vedere exprimat în 

raportul comun nr.28/265/24.05.2007, de respingere şi să-l înainteze 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 
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medicina şcolară   ( PLx 504/2007), adoptat de Senat în şedinţa din 20 iunie 

2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

cadrul legal privind organizarea şi funcţionarea asistenţei medicale 

preventive din colectivităţile de copii preşcolari , şcolari şi studenţi este 

reglementată de art.33 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii. 

Aceasta se asigură prin cabinetele medicale organizate, conform legii, 

în unităţi de învăţământ preşcolar, şcolar sau universitar, publice ori private, 

sau prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, fiind 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, mai arată domnia sa , iniţiatorii nu au avut în vedere faptul 

că există deja şi este în vigoare Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei 

nr.653/2001 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 cu personal, dotarea cu instrumentar şi 

medicamente a cabinetelor medicale din grădiniţe şi şcoli/unităţi de 

învăţământ superior. 

De asemenea, mai arată domnia sa, Ministerul Sănătăţii Publice nu 

susţine adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

În aceste condiţii, în şedinţa trecută s-a ales varianta respingerii şi a 

elaborării unei noi iniţiative legislative care să corespundă actualelor cerinţe 

a sistemului sanitar. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

domnului senator dr.Dan Gabriel Popa, în calitate de iniţiator. 

Reţeaua de medicină şcolară care a funcţionat în România până în 

1989, arată dl.sen.dr.Dan Gabriel Popa, 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. 

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 
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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. 

Prezentul proiect de lege nu aduce nimic nou, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . În prezent, reţeaua de 

medicină şcolară este practic inexistentă. Nimeni nu a afirmat că o astfel de 

lege nu este necesară. Ideea este foarte generoasă dar trebuie să fie pusă într-

o formă legislativă coerentă şi lipsită de paralelisme. 

Proiectul de lege, mai arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , nu soluţionează separarea atribuţiilor medicului de medicină 

şcolară de cele ale medicului de familie. Partea de medicină curativă revine  

medicului de familie. Medicul de medicină şcolară trebuie să desfăşoare 

activităţi preventive şi de orientare profesională. Medicina şcolară trebuie să 

devină specialitate sau competenţă, conchide domnia sa . 

Există materie în domeniul medicinii şcolare, arată dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu  . Domnia sa face referire la art.33 din Legea nr.95/2006 şi la 

Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.653/2001. În schimb, lipsesc 

specialitatea de medicină şcolară şi Statutul medicului de medicină şcolară. 

Dl.dep.Movilă Petru solicită cuvântul şi propune să se ceară 

Ministerului Sănătăţii Publice informaţii privind situaţia cabinetelor de 

medicină şcolară şi cum se asigură, în prezent, salariile acestui personal. De 

asemenea, domnia sa propune o implicare a administraţiei locale în 

finanţarea cabinetelor de medicină şcolară. Domnia sa solicită o  amânare a 

discuţiilor pentru săptămâna viitoare. 

Proiectul de lege schiţează un cadru general, apreciază 

dl.dep.dr.Luchian Ion , în continuare fiind necesare norme de aplicare şi 
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ordine de ministru. Proiectul de lege nu aduce nimic nou faţă de art.33 din 

Legea nr.95/2006. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine şi reaminteşte că, în şedinţa trecută, 

s-a stabilit că este necesar ca medicina şcolară să fie reglementată. 

Majoritatea cabinetelor de medicină şcolară sunt descoperite, o parte din 

posturi fiind acoperite de medici fără nici o specialitate. Pentru a funcţiona 

în conformitate cu prevederile C.E. este necesar să se instituie specialitatea 

de medicină şcolară. 

Prezentul proiect de lege a atras atenţia asupra medicinii şcolare, care 

reprezintă o problemă de maximă importanţă, concluzionează 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . 

În forma actuală, proiectul de lege nu poate fi promovat deoarece nu 

face delimitările de competenţă necesare. Între actualul proiect de lege şi 

art.33 din Legea nr.95/2006 nu există diferenţe importante. 

Domnia sa precizează că, dacă până la termenul de depunere al 

raportului de 11 octombrie, proiectul de lege va fi îmbunătăţit, acesta va fi 

promovat. Dacă nu se reuşeşte acest lucru până la data de 11octombrie, 

proiectul de lege va fi respins urmând a fi depusă o nouă iniţiativă legislativă 

cu acelaşi obiect de reglementare. Punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii 

Publice va fi absolut necesar, conchide domnia sa . 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să amâne dezbaterile asupra proiectului de Lege 

privind medicina şcolară   ( PLx 504/2007), până la o dată ulterioară. 
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La punctul patru al ordinii de zi, comisia a dezbătut proiectul de Lege 

pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Macedonia în 

domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006         

( PLx 548/2007). 

Acordul stabileşte drept principiu general ca persoana care desfăşoară 

o activitate din care realizează venituri este supusă numai legislaţiei acelei 

părţi contractante pe al cărei teritoriu persoana desfăşoară activitatea 

respectivă. 

În caz de urgenţă, serviciile medicale sunt acordate de către instituţia 

locului de reşedinţă iar decontarea se face de către instituţia competentă. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România 

şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la 

Bucureşti la 27 februarie 2006 ( PLx 548/2007), în forma înaintată de 

Guvern. 

 

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

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul şase 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 
  


