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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 7, 8 şi 9.06.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 7.06.2005 între orele 14,30 – 19,00, în ziua de 8.06.2005 între orele 

9,00 – 15,00 şi în ziua de 9.06.2005 între orele 9,00 – 12,00 având 

următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea 

profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor din România  ( PLX 202/2005). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în 

unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, distinşi 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Integrării Europene. 
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La punctul 1 al ordinii de zi comisia a continuat dezbaterile asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 

privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România  ( PLX 202/2005). 

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, strategia guvernului privind reforma în sistemul sanitar trebuie 

să aibă în vedere asigurarea permanentă a serviciilor medicale calitative, 

ceea ce implică folosirea experienţei profesionale a medicilor.  În acest 

sens, prezentul proiect de lege, care modifică articolul 16 al Legii 

nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea 

şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România , dă posibilitatea 

medicilor femei să îşi continue activitatea medicală, la cerere, până la 

vârsta de 65 de ani.  

În urma dezbaterilor din comisie s-au desprins următoarele aspecte 

principale: 

- în cadrul consultărilor tehnice cu privire la Capitolul II de 

negociere „Libera circulaţie a persoanelor”, desfăşurate la Bruxelles , la 6 

octombrie 2003, s-a atras atenţia părţii române asupra necesităţii 

eliminării prevederilor discriminatorii care stabilesc vârste distincte de 

pensionare pentru femei şi bărbaţi. Observaţia are un caracter general, 

având în vedere nu numai medicii, ci toate categoriile profesionale 

acoperite de sistemul public de pensii; 

- în majoritatea ţărilor europene precum Belgia, Germania, 

Grecia, Luxemburg, Olanda şi Norvegia s-a statuat un principiu de 

egalizare a vârstei de pensionare şi de creştere a acesteia; 

- deoarece pregătirea continuă şi perfecţionarea medicilor are 

o durată mai mare comparativ cu alte categorii profesionale, este necesar 

să se acorde posibilitatea acestora de a aplica experienţa profesională 

acumulată atât în folosul pacienţilor cât şi a medicilor tineri; 
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- prezentul proiect de lege elimină inechitatea existentă în 

art.16 al Legii nr.306/2004 prin care se precizează vârste de pensionare 

diferite la medicii femei faţă de medicii bărbaţi; 

- astfel , vârsta de pensionare a medicilor este de 65 de ani, 

indiferent de sex, doctorii în medicină având posibilitatea de a rămâne în 

activitate până la vârsta de 70 de ani ( alin.(1)  al art.16 din proiectul de 

lege): 

- academicienii, profesorii şi conferenţiarii universitari, 

precum  şi cercetătorii ştiinţifici gradul I şi II, care desfăşoară activităţi 

medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la vârsta de 70 

de ani; după împlinirea acestei vârste, menţinerea în activitatea medicală 

se realizează cu acordul Colegiului Medicilor din România şi aprobarea 

Ministerului Sănătăţii ( alin.(2) al art.16 din proiectul de lege) ; 

- toate aceste categorii de medici ( enunţate la alin.(1) şi (2)) 

pot cere pensionarea dacă sunt îndeplinite condiţiile de vechime în muncă 

şi vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale de stat (din 

reformularea  alin.(3) al art.16 din proiectul de lege); 

- s-a propus ca, pentru specialităţile deficitare, medicii 

specialişti să-şi poată continua activitatea şi după împlinirea vârstei de 

pensionare cu acordul Colegiului Medicilor din România, eliberat în urma 

examenului medical, până la ocuparea postului prin concurs ( prin 

reformularea alin.(4) al art.16 din Legea nr.306/2004) ; 

- având în vedere îndelungata experienţă şi valoarea 

incontestabilă profesională a actualilor directori generali şi directorilor 

generali adjuncţi de spitale clinice universitare şi institute de cercetare, 

comisia a hotărât să analizeze posibilitatea ca aceste persoane să poată 

deţine funcţiile de conducere şi după împlinirea vârstei de pensionare, 

respectiv 65 de ani (prin reformularea alin.(5) al art.16 din proiectul de 

lege); 
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- referitor la medicii de familie stabiliţi în mediul rural , s-a 

propus continuarea activităţii, după împlinirea vârstei de pensionare 

numai în zona de reşedinţă ( prin reformularea alin.(7) al art.16 din Legea 

nr.306/2004); 

- creşterea vârstei de pensionare a medicilor reprezintă un 

factor pozitiv care se înscrie în tendinţa generală a celorlalte ţări 

europene; România este o ţară cu populaţie îmbătrânită şi creşterea 

vârstei de pensionare  poate duce la scăderea raportului de dependenţă      

( populaţia inactivă raportată la populaţia ocupată); această măsură 

legislativă trebuie coroborată cu eliminarea scutirilor la plata 

contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate; ministrul sănătăţii şi 

ministrul finanţelor publice au recunoscut că, în anii ce au trecut, banii de 

la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate au fost deturnaţi 

prin scutirile de la plata contribuţiilor; Curtea de Conturi a României a 

constatat deturnarea disponibilului de 22.000 miliarde lei; finanţarea 

corespunzătoare a sistemului de sănătate nu se poate realiza fără crearea 

cadrului legislativ privind autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate astfel încât banii de la oameni să se întoarcă, în totalitate, la 

oameni; bugetul de stat trebuie să contribuie, anual, pentru sănătate cu cel 

puţin 2 % din PIB. 

În finalul dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de 

medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 

România  comisia a hotărât continuarea, în următoarea şedinţă, a 

dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 

La punctul doi comisia a discutat cu privire la participarea 

membrilor săi la seminarul cu tema „Monitorizarea parlamentară a 

afacerilor europene” organizat în zilele de 8 – 10 iunie la Camera 
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Deputaţilor, precum şi la întâlnirea de lucru privind analiza stării de 

sănătate a populaţiei din judeţul Harghita  organizat la Miercurea Ciuc în 

ziua de 8 iulie a.c.  

La punctul trei 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. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei ( 15 ) în zilele de 7 şi 8 

iunie 2005 a absentat motivat  dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , iar în ziua de 9 iunie 2005 au absentat motivat 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PPRM ) şi 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) .  

 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 
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