
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/ 191/ 18  aprilie  2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 17 şi 18 aprilie 2007  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 17 aprilie 2007 între orele 14,00 – 19,00  şi  în ziua de 18 

aprilie 2007 între orele 9,00 - 15,30 având 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. 

 

Lucrările comisiei au fost deschide de 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, în temeiul art.273 alin.(1) 

lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

Comisia pentru sănătate şi familie a procedat la examinarea 

candidaturilor pentru nominalizarea , de către Camera Deputaţilor, 

a membrilor Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

Potrivit negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, 

propunerile nominale pentru numirea de către Camera Deputaţilor 

a 3 membri ai Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate aparţin grupurilor parlamentare ale PD , PSD 

şi PRM. 

 Grupul Parlamentar al PD din Camera Deputaţilor a propus pe 

dl.dr.Mircea Penescu ca membru al Adunării Reprezentanţilor a 
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Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Dl.conf.dr.Mircea 

Niculae Penescu este medic primar medicină internă şi medic 

primar nefrologie, deţinând funcţia de manager al Spitalului Clinic 

de Nefrologie „Dr.Carol Davila”. Domnia sa îşi desfăşoară 

activitatea didactică în calitate de şef lucrări a Catedrei de 

Medicină Internă şi Nefrologie a Spitalului Clinic „Dr.Carol 

Davila” din cadrul UMF „Dr.Carol Davila” Bucureşti. 

 Grupul  Parlamentar al PSD a nominalizat candidatura dl.Ioan 

Burnei ca membru în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. Dl.farm.Ioan Burnei este lector 

universitar la Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea şi deţine, 

în prezent, funcţia de preşedinte al Colegiului Farmaciştilor din 

judeţul Argeş. 

 Grupul  Parlamentar al PRM din Camera Deputaţilor a propus 

pe dl.dep.Iuliu Furo ca membru al Adunării reprezentanţilor a 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Domnia sa este deputat, 

membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 

Deputaţilor şi membru al delegaţiei Parlamentului României la 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. 

În conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Comisia pentru 

sănătate şi familie a propus, în unanimitate, Plenului Camerei 

Deputaţilor numirea dl.conf.dr.Mircea Niculae Penescu, a 

dl.farm.Ioan Burnei şi a dl.dep.Iuliu Furo ca membri ai Adunării 

Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 
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La punctele 2 - 5 ale ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie  a procedat la continuarea dezbaterilor asupra 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 au acelaşi obiect de 

reglementare şi anume modificarea art.385 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Prevederile se referă la pensionarea medicilor la vârsta de 65 

de ani, indiferent de sex, posibilitatea pensionării anticipate 

conform Legii nr.19/2001 şi continuarea activităţii medicului în 

unităţile 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. 

De asemenea, medicii de familie care au domiciliul în mediul 

rural şi care îşi exercită profesia în localitatea de reşedinţă pot 

continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la 
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cerere, cu avizul anual al Ministerului Sănătăţii Publice şi 

Colegiului Medicilor din România . 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

constatat că problematica celor 4 propuneri legislative face 

obiectul proiectului de Lege pentru 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 obţinut votul final al Plenului Camerei Deputaţilor 

în calitate de Cameră Decizională. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

celor 4 iniţiative legislative ca fiind fără obiect de reglementare. 

 

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

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

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. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 17 aprilie 2007 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 
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PD),  dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), 

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

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 ), 

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 absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL), iar la 

lucrările comisiei din ziua de 18.04.2007 au fost prezenţi  16 

deputaţi, neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


