
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/85 / 15   martie  2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de  13, 14 şi 15  martie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 13 martie 2007 între orele 14,30 – 18,30 , în ziua de 14 

martie 2007 între orele 9,00 – 16,00 şi  în ziua de 15 martie 2007 

între orele 9,00 - 12,30 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă (PLx 

886/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 

44/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2006 pentru 
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modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă 

drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor 

de personal (PLx 67/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2006 privind 

unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările 

sociale de sănătate ( PLx 68/2007). 

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2005 pentru 

modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în 

domeniul sanitar ( PLx 80/2006) . 

6. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar ( PLx 865/2006) . 

7. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 259/2006) . 

8. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea 
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şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 

679/2006) . 

9. Diverse. 

10. Studiu individual. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină 

sportivă   (PLx 886/2006) , adoptat de către Senat în şedinţa din 14 

noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Prezenta propunere legislativă reglementează explicit un 

domeniu din sănătatea publică, care nu are o formă normativă 

concisă nici până în ziua de astăzi, medicina sportivă. 

Necesitatea propunerii legislative rezultă din existenţa unei 

categorii vaste de sportivi care au nevoie de o atenţie aparte în 

tratarea unor simptome datorate efortului muscular aparte sau altor 

boli profesionale, comparativ cu sportivii amatori sau diverse alte 

categorii sociale. Reglementarea specialităţii de medicină sportivă 

şi a atribuţiilor medicului specialist în medicină sportivă este 

rezultatul stabilirii unor obiective susţinute de practicienii în 

domeniu şi de federaţiile naţionale de sport. Aceste obiective sunt 

următoarele: 
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- stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea relaţiilor dintre 

medicul de medicină sportivă, medicul de familie şi medicii de alte 

specialităţi, precum şi dintre instituţiile medicale; 

- dreptul de eliberare a avizului medico-sportiv „apt de efort” 

de către toţi medicii specialişti de medicină sportivă pentru cei care 

practică o formă de sport în cadru organizat, conform legilor 

României; 

- abilitarea specialităţii de medicină sportivă de a încheia un 

contract cadru cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi/sau 

alte case de asigurări de sănătate organizate în conformitate cu 

legile din România, contract ce prevede decontarea unui pachet 

minimal pentru populaţia care practică sport de masă şi pentru 

sportivii care practică sport legitimat. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate, 

amânarea luării deciziei finale până luni, 19.03.2007 pentru a da 

posibilitatea depunerii a unor amendamente. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului 

de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PLx 44/2007), adoptat de către Senat în şedinţa din 8 

februarie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Proiectul de lege are, în fapt, ca obiect de reglementare 

abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 

în scopul de a proteja medicul de familie de o eventuală răspundere 

legală instituită prin textul propus spre abrogare, întrucât 

prevederile acestuia sunt imposibil de pus în practică, ignorând 

totodată, specificul activităţii medicale. 

Astfel, prevederea legală impune ca medicul de familie să 

chestioneze fiecare pacient prezentat la consult, de fiecare dată, 

asupra posesiei carnetului de conducere, un eventual răspuns 

negativ neexcluzând obţinerea ulterioară a acestuia. Medicul de 

familie nu are competenţa de a stabili cu certitudine dacă pacientul 

este suferind de o afecţiune care îl face pe aceasta inapt pentru a 

conduce, această competenţă legală având-o medicul specialist din 

ambulatoriul de specialitate. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege 

privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PLx 44/2007), în forma adoptată de către Senat. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului 
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de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în 

domeniul cheltuielilor de personal (PLx 67/2007). 

Guvernul trebuie să asigure realizarea politicii fiscal-bugetare 

şi să ia în considerare perspectivele economice şi priorităţile 

politice cuprinse în Programul de guvernare acceptat de Parlament. 

Începând cu anul 2007, România va fi beneficiara unor 

importante transferuri financiare în cadrul politicii de coeziune a 

Uniunii Europene , fapt ce impune asigurarea , cu prioritate, a 

fondurilor necesare cofinanţării acestor transferuri, asigurându-se 

astfel respectarea angajamentelor Guvernului României asumate cu 

ocazia negocierilor privind aderarea. 

Deficitul bugetar este un element important al susţinerii 

indicatorilor macroeconomici, iar ţinerea acestuia sub control 

impune raţionalizarea cheltuielilor, corelată cu redirecţionarea spre 

zonele noi ale sectorului bugetar. 

Având în vedere aceste aspecte care vizează interesul general 

public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu 

poate fi amânată, a fost promovată prezenta ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în 

domeniul cheltuielilor de personal. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în 

domeniul cheltuielilor de personal (PLx 67/2007), 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. 

91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de 

stat şi asigurările sociale de sănătate  ( PLx 68/2007). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele măsuri 

referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de 

sănătate, urgenţa reglementării fiind determinată de faptul că 

bugetul asigurărilor sociale de stat ar trebui să vireze către bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , o sumă 

suplimentară pentru anul 2006, reprezentând diferenţa dintre 

procentul de 0,75 % al cotei de contribuţie pentru concedii şi 

indemnizaţii prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 şi 0,85 % prevăzut de Legea nr.399/2006, prin care a 

fost aprobată cu modificări şi completări ordonanţa de urgenţă sus 
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menţionată, ceea ce ar conduce la o rectificare retroactivă a unui 

buget executat pe 10 luni din anul 2006. Totodată, prin proiectul de 

lege sunt prevăzute şi modificări ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 şi anume modul de calcul al concediilor şi 

indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. 

Neadoptarea acestei măsuri are consecinţe negative asupra 

prevederilor bugetare pentru sistemul asigurărilor sociale de stat 

care va determina, în lipsa unor măsuri urgente, recalcularea 

cuantumului contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii şi a 

contribuţiilor de asigurări sociale a angajatorilor pentru perioada 

ianuarie – octombrie 2006. 

În urma dezbaterilor care au urmat , Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de 

stat şi asigurările sociale de sănătate  ( PLx 68/2007), în forma 

adoptată de către Senat. 

 

La punctul cinci 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. 

175/2005 pentru modificarea unor acte normative care 

reglementează activitatea în domeniul sanitar ( PLx 80/2006) 
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adoptat de către Senat în şedinţa din 15 februarie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea 

termenului de intrare în vigoare, până la data de 1 ianuarie 2007 a 

prevederilor referitoare la acordarea unor gratuităţi ( asistenţă 

medicală, medicamente şi proteze ) pentru medici, medici dentişti, 

asistenţi medicali şi moaşe. 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.95/2006, Legea nr.306/2004 

privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România şi Legea 

nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum 

şi înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Colegiului  Medicilor 

Dentişti din România , au fost abrogate, fiind înlocuite în pachetul 

legislativ cu dispoziţiile care fac obiectul Titlului XII şi XII şi din 

care au fost eliminate gratuităţile. 

În aceste condiţii, în urma dezbaterilor, Comisia pentru 

sănătate şi familie a votat, în unanimitate, abrogarea art.I şi III din 

cuprinsul ordonanţei de urgenţă şi menţinerea în textul legii a 

art.II. 

În concluzie, 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. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative 
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care reglementează activitatea în domeniul sanitar ( PLx 80/2006), 

cu amendamentele prezentate. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2006 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar ( PLx 

865/2006), adoptată de către Senat în şedinţa din 9 noiembrie 

2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Cu acest 

proiect de lege Comisia pentru sănătate şi familie este sesizată, în 

comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr.125/2005, în scopul armonizării unor 

prevederi din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii 

nr.95/2006 cu prevederile acesteia. 

Prin urmare, se propune ca salariile de bază între limitele 

minime şi maxime aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice, 

respectiv de ministerele şi instituţiile publice cu reţea sanitară, să 
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se stabilească de ministrul sănătăţii publice, respectiv de 

conducătorii ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, 

iar pentru celelalte funcţii care fac parte din comitetul director al 

spitalelor, să se stabilească de managerul spitalului. 

Totodată, se propune completarea anexei nr.5 „Indemnizaţii de 

conducere maxime lunare în procente din salariul de bază” din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.125/2005, cu modificările 

ulterioare, prin nominalizarea şi a noilor funcţii care fac parte din 

conducerea unităţilor sanitare publice.  

Pentru directorul de program de rezidenţiat în medicină de 

urgenţă şi, respectiv pentru responsabilul de formare în rezidenţiat 

medicină de urgenţă, se stabileşte indemnizaţia de conducere. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar ( PLx 865/2006), în forma 

adoptată de către Senat. 
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La punctele 7 şi 8 din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului ( Plx 259/2006) 

şi a  propunerii legislative pentru modificarea alineatului (2) al 

articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/1998 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului ( Plx 679/2006), respinse de către Senat şi care 

au ca obiect comun de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998. 

Propunerea legislativă face o armonizare între 

incompatibilităţile impuse de Comunitatea Europeană pentru unii 

membrii ai Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) şi 

cerinţele care ar trebui solicitate în mod similar Agenţiei Naţionale 

a Medicamentului din ţara noastră. 

Propunerea legislativă vizează înlăturarea situaţiei actuale 

create în lege prin care în cadrul Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului este considerat ca acceptabil conflictul de interese 

în cadrul Consiliului Ştiinţific ( alegerea ca membri în Consiliul 

Ştiinţific a reprezentanţilor asociaţiilor producătorilor de 

medicamente,  care astfel sunt puşi în situaţia de a-şi norma singuri 

activitatea.  
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Având în vedere faptul că, de la 1.01.2007, România a fost 

integrată în Uniunea Europeană , Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, amânarea cu 2 săptămâni a 

dezbaterilor asupra acestor 2 iniţiative legislative , pentru a studia 

implicaţiile care decurg din alinierea României la Directivele 

Uniunii Europene în domeniu. 

 

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

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul zece 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 15 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.Luchian 

Ion ( 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.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ), 
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dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

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

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( 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.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ), fiind absenţi 

motivat dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC) şi 

dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


