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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 22 – 25.01.2007 

 

 

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

22 – 25.01.2007 între orele 9,00 - 15,00 , având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional 

specific al medicului de medicina muncii (PLX 868/2006). 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea 

şi combaterea extinderii gripei aviare , semnat la Bucureşti la 5 octombrie 

2006  ( PLX 935/2006). 

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art.10 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ( PLX 

974/2006). 
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4. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata 

drepturilor de import şi altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială 

de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare 

grea ( PLX 973/2006). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

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

preşedintele comisiei . 

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

procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul 

profesional specific al medicului de medicina muncii (PLX 868/2006), 

adoptat de către Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional 

specific al medicului de medicina muncii , în sensul precizării atribuţiilor 

medicului de medicină din secţiile, compartimentele de medicina 

muncii/boli profesionale şi cabinetele de medicina muncii din ambulatoriul 

de specialitate aflate în subordinea spitalelor. De asemenea, prin proiectul de 

lege se prevede abrogarea textului privind obligaţia medicilor specialişti care 

au competenţă în medicina de întreprindere de a efectua stagiul de pregătire 

în cea de a doua specialitate de medicina muncii. 
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În urma dezbaterilor generale, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor, pe articole, pentru 

următoarea şedinţă a comisiei. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind 

prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare , semnat la Bucureşti la 5 

octombrie 2006  ( PLX 935/2006), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului 

de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea 

extinderii gripei aviare . 

Proiectul este structurat pe trei componente: sănătate animală, sănătate 

umană şi conştientizare publică, comunicare şi sprijin pentru implementarea 

proiectului. 

Componenta privind sănătatea umană în valoare de 19,8 milioane 

euro, implementată de către Ministerul Sănătăţii Publice , va finanţa 

procurarea de bunuri, echipamente, servicii, lucrări civile pentru 

consolidarea sistemului naţional de sănătate publică şi supraveghere şi 

creşterea capacităţii sistemului sanitar de a gestiona situaţii de epidemie. 

Implementarea proiectului se va realiza de către Ministerul Sănătăţii 

Publice şi Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor ( ANSVSA) prin intermediul  Unităţilor de Management a 

Proiectului. 
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Sumele necesare acoperirii contribuţiei Guvernului României la 

finanţarea proiectului,  rambursarea împrumutului, precum şi plata dobânzii 

şi a comisionului de angajament vor fi asigurate de bugetul de stat din 

sumele prevăzute anuale, cu această destinaţie, în bugetul Ministerului 

Sănătăţii Publice şi al ANSVSA. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea 

şi combaterea extinderii gripei aviare , semnat la Bucureşti la 5 octombrie 

2006  ( PLX 935/2006), în forma prezentată de Guvern. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru 

completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români ( PLX 974/2006), adoptată de către Senat în şedinţa din 13 

decembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.10 

alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, astfel încât 

Ministerul Sănătăţii Publice şi serviciile descentralizate ale acestuia să 

beneficieze de exceptarea de la plata taxelor prevăzute de lege pentru 

verificări privind datele cu caracter personal ale cetăţenilor români, asiguraţi 

şi neasiguraţi medical , din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege privind aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art.10 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ( PLX 

974/2006), în forma adoptată de către Senat. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea 

de la plata drepturilor de import şi altor impozite şi taxe indirecte pentru o 

autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi 

operaţiuni de salvare grea ( PLX 973/2006), adoptat de către Senat în şedinţa 

din 13 decembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare scutirea de la plata 

drepturilor de import şi alte impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială 

de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata 

drepturilor de import şi altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială 

de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare 

grea ( PLX 973/2006),  în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei . 
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La punctul 6 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.Buşoi Cristian ( Grup 

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

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 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 ). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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