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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

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

preşedintele comisiei , care propune introducerea unui nou punct pe 

ordinea de zi „Dezbaterea propunerii legislative privind organizarea şi 

funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină 

complementară/alternativă ( PlX 39/2005)”. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:  

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2005 pentru 

prorogarea termenului prevăzut la alin.(11) al art.109 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de 

uz uman ( PLX 81/2006). 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 
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spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

nr.336 /2005). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice ( PLX 311/2006). 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină 

complementară/alternativă ( PlX 39/2005). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi , comisia a procedat la dezbateri, în 

fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.178/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la 

alin.(11) al art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 

privind produsele medicamentoase de uz uman ( PLX 81/2006), adoptat 

de Senat în şedinţa din 15 februarie 2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

transformările legislative în vederea armonizării legislaţiei interne cu 

legislaţia comunitară au inclus şi modificarea legislaţiei privind 

producerea şi distribuţia de produse medicamentoase, care a fost adoptată 

printr-o serie de acte normative precum Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.336/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

De la apariţia legii şi până în prezent, aceasta a fost amendată de 

alte acte  normative în situaţia în care s-a constatat că unele dintre 
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prevederi fie nu pot fi puse în aplicare, fie nu mai sunt în concordanţă cu 

reglementările Uniunii Europene în domeniu. 

Legea nr.123/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

72/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, 

introduce un nou paragraf pentru prelungirea termenului de implementare 

a Regulilor de bună practică de fabricaţie cu următorul conţinut: 

„La articolul I, după punctul 52 se introduce un punct nou, pct.521, 

cu următorul cuprins: 

521. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, 

alin.(11), cu următorul cuprins: 

(11) Ministerul Sănătăţii , pe baza unei analize aprofundate, are 

dreptul de prelungire a termenului de implementare a regulilor de bună 

practică de fabricaţie, prevăzut la alin.(1), pentru linii unice de fabricaţie 

pentru produse strategice de interes naţional, până la data de 31 

decembrie 2005.” 

Dl.dep.dr.Luchian Ion  arată că prin introducerea acestui paragraf 

pentru liniile unice de fabricaţie pentru produsele strategice de interes 

naţional, Ministerul Sănătăţii a fost în continuare autorizat să ia decizia 

privind punerea pe piaţă a produselor care intră în această categorie până 

la finalizarea strategiilor şi politicilor pentru asigurarea produselor 

medicamentoase pentru situaţii speciale şi pentru programe de sănătate 

publică. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică apreciază că evenimentele petrecute 

în ultima perioadă precum inundaţii, ameninţarea cu producerea unei 

pandemii date de circulaţia virusului gripal aviar pe teritoriul României , 

precum şi dificultatea de aprovizionare cu produse de primă necesitate în 

aceste situaţii particulare impun regândirea acestei strategii alături de 

identificarea resurselor necesare pentru a dezvolta acest tip de produse. 
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Unul dintre exemplele cele mai elocvente este dat de necesitatea de a 

produce vaccin gripal atât pentru perioadele pandemice cât şi cele 

interpandemice, prevăzută în strategia vaccinală, parte a Planului 

Naţional de Intervenţie în pandemia de Gripă, în conformitate cu cerinţele 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Comisiei Europene. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că,  

având în vedere că aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.336/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare ar duce la oprirea producţiei şi 

interzicerea punerii pe piaţă a acestor produse medicamentoase de uz 

uman, se impune prelungirea termenului de implementare a Regulilor de 

bună practică de fabricaţie, pentru liniile unice de fabricaţie pentru 

produsele strategice de interes naţional, de la data de 31 decembrie 2005, 

până la data aderării, respectiv 31 decembrie 2006. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că textul înaintat de Senat este foarte 

bun şi explicit. Amendamentele înaintate de Comisia pentru industrii şi 

servicii detaliază textul art.109 alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 152/1999 cu modificările şi completările ulterioare, ori 

textul Senatului precizează că este vorba despre art.109 alin.(11) . 

Motivarea Comisiei pentru industrii şi servicii constă în faptul că numai 

Institutul Cantacuzino şi Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară au linii 

unice de fabricaţie pentru produse strategice de interes naţional. 

Cunoscându-se că numai cele 2 institute ( conform adresei înaintate 

de către Ministerul Sănătăţii Comisiei pentru industrii şi servicii ) au linii 

unice de fabricaţie, domnia sa apreciază că nu este necesar amendamentul 

de la alin.(12) – text nou şi propune respingerea acestuia. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu susţine respingerea amendamentului. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea de respingere şi supune la vot, iar comisia respinge, în 

unanimitate, amendamentul propus de Comisia pentru industrii şi servicii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

textul Senatului de la articolul unic, iar comisia votează, în unanimitate, 

adoptarea proiectului de lege în forma trimisă de Senat. 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

nr.336 /2005), retrimis la comisie de către Plenului Camerei Deputaţilor, 

în vederea reexaminării. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 în forma adoptată de 

comisie este cea mai bună soluţie pentru rezolvarea funcţionalităţii 

sistemului de sănătate. Această formă mai poate fi îmbunătăţită şi , în 

acest sens, dl.dep.Movilă Petre doreşte să propună un amendament. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că ordonanţa cuprinde numai medicii cu 

activităţi conexe nu şi alte categorii profesionale precum tehnicienii 

dentari, care nu au fost prevăzuţi nici în Hotărârea Guvernului 

nr.884/2005 privind concesionarea cabinetelor medicale. 

Domnia sa propune fie un amendament la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005, fie o iniţiativă legislativă de corecţie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

introducerea unui nou text cu acest conţinut în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005. 
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Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 cuprinde prevederi privind dreptul persoanelor 

care desfăşoară activităţi conexe actului medical de a cumpăra cabinete 

medicale. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că tehnicienii dentari nu pot să 

concesioneze cabinete medicale. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că tehnicienii dentari au fost 

prinşi în alt act normativ. Personal, domnia sa a făcut o iniţiativă cu acest 

obiect de reglementare însă Ministerul Sănătăţii i-a răspuns că aceştia vor 

avea dreptul de cumpărare a cabinetelor medicale prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 110/2005. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu informează că nu va vota Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 110/2005; domnia sa ar fi dorit o ordonanţă de 

Guvern care să trateze mai în amănunt vânzarea cabinetelor medicale. 

Dacă cumpărătorii sunt favorizaţi nu acelaşi lucru este valabil şi pentru 

vânzători de cabinete medicale care au foarte multe obiecţii asupra 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005; domnia sa întreabă 

„Ce se întâmplă cu asistenţa medicală ambulatorie ?. Vor exista obiecţii şi 

din partea consiliilor locale care au făcut investiţii în aceste cabinete, de 

exemplu în zonele rurale unde pentru atragerea medicilor, consiliile 

locale au făcut investiţii serioase.” Domnia sa se va abţine atunci când se 

va vota Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 a fost discutată foarte 

serios timp de 2 luni. Propune ca dl.dep.dr.Dida Corneliu să facă 

amendamente la această ordonanţă. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu arată că nu a făcut şi nu face 

amendamente deoarece consideră că direcţia generală de abordare a 

ordonanţei este greşită. În opinia domniei sale, în mediul rural, clădirile ar 
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trebui să rămână la consiliile locale, iar asistenţa medicală, inclusiv 

dotarea să fie suportată de Guvern. Medicii de la ţară au nevoie de 15 – 

20.000 euro pentru dotare , ceea ce este prea mult pentru ei. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu consideră că perspectiva dezvoltării 

asistenţei medicale primare rurale este de 10 – 15 ani şi ca urmare 

finanţarea acesteia trebuie suportată de stat. Domnia sa apreciază că acest 

aspect reprezintă o discuţie politică. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că nu este 

o discuţie politică, iar ideea dl.dep.dr.Dida Corneliu este importantă şi 

merită dezbătută. 

Domnia sa apreciază că trebuie să se facă o diferenţă între 

cabinetele medicale şi urbane; ce va face cu cabinetul medical atunci 

când se va pensiona medicul din mediul rural care este stabilit pentru 

totdeauna la ţară? Este necesar ca membrii comisiei să reflecteze asupra 

acestui fapt. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu consideră că , având în vedere că numărul 

locuitorilor din mediul rural este în scădere , neînstrăinarea cabinetelor 

medicale rurale nu poate fi garantată prin această ordonanţă. 

Motivaţia ministrului sănătăţii, prezentată în ordonanţa de urgenţă 

privind suspendarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 

până la 31 mai 2005, ce se referă la iniţierea unor texte în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 care să vină în ajutorul medicinii 

primare, i-a dat speranţe, însă constată că nu s-a materializat nimic. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

dacă nu se acţiona la nivelul comisiei, care a solicitat suspendarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 , se produceau 

distorsiuni grave ( vânzarea cabinetelor medicale se realiza într-o lună). 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică apreciază că Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 îmbunătăţită de comisie conţine o serie de 
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facilităţi pentru medici. Referitor la afirmaţiile dl.dep.dr.Dida Corneliu 

privind situaţia financiară mai proastă a medicilor din cabinetele medicale 

rurale nu este reală; unii medici din mediul rural au salarii mai mari decât 

cei din mediul urban deoarece au un număr de pacienţi mai mare. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că problema se poate aborda  

din punct de vedere politic. Dl.dep.dr.Dida Corneliu , membru PSD , 

tratează aspectul din punct de vedere social – democrat cu accent de 

protecţia socială ( clădirile să fie ale consiliilor locale, iar dotarea să fie 

făcută de stat). 

Membrii PNL consideră că privatizarea cabinetelor medicale este 

„un pas înainte” foarte important. Vor apărea medici cointeresaţi ; 

medicul trebuie să fie responsabilizat şi aceasta se face prin privatizare. 

Domnia sa propune ca Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 

în forma îmbunătăţită de comisie să fie înaintată Plenului Camerei 

Deputaţilor şi aplicată; după aproximativ un an , un an jumătate să se facă 

o evaluare a rezultatelor şi, în funcţie de aceasta să se facă corecţiile 

respective, iar Ministerul Sănătăţii să finanţeze reabilitarea cabinetelor 

medicale pe care să le vândă. Privatizarea cabinetelor medicale trebuie 

privită şi prin prisma pregătirii , de către titularii de cabinete medicale, a 

celor care le vor prelua. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu afirmă că în judeţul Constanţa 70 % din 

cabinetele medicale din mediul urban au o dotare corespunzătoare în timp 

ce în mediul rural doar 20 % au această dotare; 7 % au ecografe şi 14 % 

EKG şi de aceea pacienţii vin prea târziu la spital. 

Domnia sa este de acord cu propunerea antevorbitorului privind 

reevaluarea după un an – un an şi jumătate a cabinetelor medicale. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că prin programul BIRD şi 

BERD s-au alocat bani pentru investiţii în spitale şi asistenţa medicală în 
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mediul rural ( 18 milioane euro pentru mediul rural). „Unde sunt aceşti 

bani ?” 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu răspunde că sunt pentru privatizarea în 

sistemul de sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că, 

comisia trebuie să iniţieze discuţii cu Ministerul Sănătăţii, având în 

vedere că sunt 18 milioane euro pentru asistenţa medicală din mediul 

rural. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu afirmă că susţine privatizarea cabinetelor 

medicale , faptul că majoritatea cabinetelor medicale arată ca în anul 

1960 constituie un argument pentru vânzarea acestora. Trebuie să se 

lămurească aspectul privind „vânzarea praxisului” atunci când medicul se 

pensionează – aceasta este cheia privatizării. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că de 4 – 5 ani de când cabinetele 

medicale şi spitalele sunt proprietatea consiliilor locale nu s-a făcut nimic 

pentru că nu au fost bani. Medicii aşteaptă legea privind vânzarea 

cabinetelor medicale , „ 50 – 60 % vor cumpăra”. Domnia sa crede că, 

separat de aceasta, Guvernul va emite o lege privind programul BIRD şi 

BERD. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că responsabilizarea medicilor de 

familie se va face numai prin privatizarea cabinetelor medicale. Dacă 

consiliul local  a făcut vreo investiţie ( excepţie clădirile) o va recupera 

prin privatizare. Apreciază că cea mai bună variantă a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 este aceea de a se vinde numai acele 

cabinete care sunt sau pot fi acreditate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

trebuie să se facă o diferenţiere între cabinetele medicale rurale şi urbane. 
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Dl.dep.dr.Dida Corneliu apreciază că un consiliu local care a 

investit 700 – 800 milioane lei în reparaţii nu poate să vândă locaţia cu 15 

euro/m2. 

Dl.dep.Movilă Petre consideră că Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 este primul pas de aşezare a infrastructurii în 

mediul rural; este un pas bun pentru sistemul de sănătate pentru că 

medicul  de familie din mediul rural nu mai depinde de consiliul local 

deoarece este  stăpân pe spaţiu. 

Deoarece consiliile locale vor dori să vândă la un preţ cât mai 

mare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind 

privatizarea este foarte importantă. 

Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 în 

forma îmbunătăţită de comisie, domnia sa consideră că este o formă bună 

la care s-a lucrat luni de zile şi apreciază că membrii comisiei trebuie să 

fie consecvenţi. Ulterior privatizării cabinetelor , Comisia pentru sănătate 

şi familie  sau Ministerul Sănătăţii sau ambele pot iniţia un act normativ 

prin care să se precizeze obligativitatea dotării cabinetelor medicale 

nevândute; dacă Ministerul Sănătăţii vine cu programe ajută medicii de 

familie din mediul rural să aibă toate condiţiile pentru desfăşurarea 

activităţii. În judeţul Iaşi sunt 400 de cabinete medicale. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 în forma îmbunătăţită de comisie trebuie 

finalizată ( printr-un raport al comisiei) şi înaintată Plenului Camerei 

Deputaţilor; este o problemă de abordare politică, în sensul că PNL 

doreşte privatizarea cabinetelor medicale. Domnia sa apreciază că medicii 

vor cumpăra numai cabinetele corespunzătoare din punct de vedere 

investiţii, urmând ca în etapa a doua să se facă o analiză a situaţiei şi 

pentru cabinetele nevândute să se aplice programele Ministerului 

Sănătăţii . 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că nu 

este o divergenţă de opinii, este o problemă medicală. Privatizarea este 

necesară; la Podul Turcului – judeţul Bacău ( o zonă cu oameni săraci) 

există un spital care urma să fie desfiinţat. Acest spital a fost cumpărat de 

un om de afaceri ( dl.Umbrărescu) care l-a reabilitat ( inclusiv dotarea cu 

aparatură medicală) şi l-a dat unui colectiv de medici; în prezent, spitalul 

care asigură asistenţa medicală pentru cazurile mai uşoare ( exemplu 

colecistotocmie, apendicetocmie etc,) nu are nici o datorie şi are 

competenţe; „concluzia este că statul şi-a bătut de reţeaua sanitară” ( 

pentru că şi în mediul rural este nevoie de spitale). Dacă prin privatizare 

se găsesc proprietari care să susţină reţeaua sanitară, atunci aceasta 

trebuie făcută, însă nu obligatoriu; „nu trebuie distrus ce avem, ci trebuie 

dezvoltat, un exemplu în acest sens fiind spitalul de la Podul Turcului „. 

Domnia sa subliniază că în perioada când a fost medic de circumscripţie 

rezolva cazurile uşoare, iar cele complicate la trimitea la spitale. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 în forma îmbunătăţită de 

comisie este bună pentru că „opreşte jaful făcut de Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 110/2005 în forma iniţială şi stopează înstrăinarea .” 

Această formă îmbunătăţită mai poate fi amendată. 

Referitor la vânzarea praxisului, domnia sa arată că acesta este un 

aspect important care poate fi analizat şi clarificat prin amendarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005. 

În ceea ce priveşte propunerea dl.dep.Movilă Petre de a ţine 

următoarea şedinţă de comisie la Iaşi; dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei este de acord, însă propune şi o deplasare la spitalul 

de la Podul Turcului. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că a lucrat 8 ani într-un dispensar 

comunal, 8 ani într-un cabinet medical de întreprindere şi 14 ani într-un 
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cabinet medical privat şi deci cunoaşte cum se desfăşoară activitatea 

medicală într-un cabinet medical. Domnia sa este pentru privatizare însă 

trebuie să recunoască că şi dl.dep.dr.Dida Corneliu are dreptate când 

afirmă că statul a investit în aceste cabinete cu scopul de a atrage medicii 

în mediul rural. În zona rurală a judeţului Maramureş nu există medici de 

familie şi dentişti. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru este de acord cu privatizarea 

cabinetelor medicale; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 

iese din norme pentru că rupe legătura Ministerului Sănătăţii cu 

administraţia locală. În anul 1997 pentru sistemul rural s-au alocat 40 

milioane dolari, dar nu se cunoaşte cum s-au cheltuit pentru că nu s-au 

făcut dotări. În concluzie, domnia sa este de acord cu Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 în forma îmbunătăţită de comisie şi 

propune ca să fie înaintată Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi 

aprobare. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că la dispensarele rurale 

există 2 – 3 medici care se pot asocia pentru a-l cumpăra; „dacă nu eşti 

proprietar nu faci nici o investiţie”. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca Ministerul Sănătăţii să fie invitat 

la comisie pentru a prezenta strategia privind asistenţa medicală primară 

din mediul rural începând cu anul 2007 ( aceasta în situaţia în care 

există). 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că actualul ministru al sănătăţii 

nu a ţinut cont niciodată de opiniile comisiei. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru apreciază că dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei gândeşte politica sistemului medical deoarece 

vine din sistem şi are o experienţă îndelungată pornind de la nivelul 

circumscripţiei medicale. Domnia sa arată că trebuie să se acorde o şansă 

medicilor prin privatizarea cabinetelor medicale. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

punctele de vedere prezentate sunt corecte şi ca urmare recomandată 

membrilor comisiei să facă amendamente. Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 în forma îmbunătăţită este un prim pas de 

privatizare. Domnia sa este pentru o discuţie foarte serioasă cu ministrul 

sănătăţii; faptul că Preşedinţia României ( aşa cum a afirmat dl.Ion 

Cristoiu – ziarist , în ziarul „Adevărul”) se disociază de Legea nr.95/2006 

privind reforma în sănătate este un lucru grav ; „înseamnă că urmează o 

catastrofă”, „e o aberaţie ca Ministerul Sănătăţii să aplice un program fără 

să consulte comisiile de specialitate ale Parlamentului” ( de exemplu 

ministrul sănătăţii afirmă că, în 2006, va construi 8 spitale dar, în acelaşi 

timp reduce numărul paturilor cu 25 % fără a asigura tehnicitate, dotare şi 

finanţare în spitale şi ulterior să reducă numărul de paturi ; „la Spitalul 

judeţean Bacău se construieşte o clădire pentru 800 de paturi chiar dacă 

mai sunt 1.500 de paturi, ceea ce înseamnă un exemplu de lipsă de 

gândire corectă în managementul sanitar la nivel naţional şi totodată 

risipă de bani publici.”) 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

amânarea finalizării raportului comisiei asupra proiectului de lege până la 

următoarea şedinţă de comisie pentru a se mai face unele amendamente şi 

pentru a lua în discuţie şi punctul de vedere scris al Ministerului Sănătăţii 

solicitat şi care probabil va fi înaintat comisiei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere şi avizare 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice ( PLX 311/2006), adoptat 

de Senat în şedinţa din 10 aprilie 2006. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.24 şi 

25 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 

Prin conţinutul lor, reglementările cuprinse în art.24 şi 25 din 

Legea nr.17/2000 constrâng autorităţile administraţiei publice locale să 

beneficieze din bugetele proprii aproximativ 75 % din costurile de 

întreţinere care sunt evaluate în prezent la aproximativ 8.000.000 lei/luna 

persoană îngrijită într-un cămin. 

Mai mult decât atât, prin conţinutul lor, aceste prevederi extind în 

mod nejustificat măsurile de protecţie socială şi asupra unui segment 

destul de important de persoane vârstnice care prin nivelul veniturilor 

proprii sau/şi ale susţinătorilor legali nu necesită protecţie socială. Aceste 

persoane cu venituri proprii suficiente nu solicită protecţie ci numai acces 

la servicii de îngrijire pe care doresc să le susţină financiar. Căminele de 

îngrijire pentru persoane vârstnice, potrivit reglementărilor legale în 

vigoare, au nu numai funcţiuni de protecţie socială, fiind organizate în 

acelaşi timp şi ca servicii oferite de autorităţi persoanele vârstnice. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că prin 

modificările propuse proiectul asigură dezvoltarea competenţelor 

autorităţilor administraţiei publice de a rezolva problemele comunităţii 

prin atribuirea capacităţii de a stabili cuantumul mediu lunar al costurilor 

de întreţinere într-un cămin într-un mod obiectiv şi personalizat, oferă 

posibilitatea tuturor categoriilor de potenţiali beneficiari, cu sau fără 

venituri, de a primi servicii de asistenţă socială şi de a fi protejaţi atunci 

când sunt lipsiţi de resurse. De asemenea, se asigură distribuirea 

diversificată a obligaţiilor privind plata contribuţiilor de întreţinere  astfel 

încât cei cu resurse să-şi achite integral costurile iar cei lipsiţi de 

posibilităţi materiale să fie sprijiniţi din fonduri alocate prin bugetele 

locale sau judeţene. 
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Prin stabilirea acestui sistem de plată a contribuţiei se asigură 

menţinerea unui plafon constant şi durabil al veniturilor astfel încât 

căminele să ofere servicii la nivelul standardelor de calitate adoptate. 

Întrucât nu sunt intervenţii pe textul Senatului, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , iar comisia votează, în 

unanimitate,  să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice ( PLX 311/2006), în forma adoptată de Senat. 

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

a procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină 

complementară/alternativă ( PlX 39/2005). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  , având în 

vedere că termenul de depunere a raportului este depăşit, propune 

dezbaterea, în cel mai scurt timp, a propunerii legislative. Domnia sa 

informează că a avut o serie de discuţii cu dl.prof.dr.Dan Sabău, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate publică a Senatului, rezultând 

necesitatea îmbunătăţirii propunerii legislative. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică este de acord cu propunerea 

antevorbitorului. 

Dl.dep.Movilă Petre şi dl.dep.dr.Luchian Ion susţin propunerea 

făcută. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , în calitate de 

iniţiator arată că în ultimele decenii  numeroase ţări şi instituţii 

internaţionale de profil sunt preocupate de găsirea unor noi mijloace 

pentru optimizarea stării de sănătate a populaţiei, în afara celor oferite de 

medicina clasică, mai ales în condiţiile creşterii cheltuielilor pentru 

sănătate. Aceste noi mijloace aplicate pe scară din ce în ce mai largă se 

integrează în termenii generali de medicină complementară şi/sau 



 16

alternativă, care cuprind practici şi activităţi de îngrijire a sănătăţii ce nu 

fac parte din sistemul standard, principal, de asigurare a stării de sănătate 

a ţării respective. Medicina complementară/alternativă acoperă o largă 

varietate de terapii şi practici care variază de la o ţară la alta şi care 

implică nivele diferite de pregătire şi de organizare. 

Majoritatea ţărilor Uniunii Europene au luat deja măsuri pentru 

a asigura utilizarea corespunzătoare şi corectă a medicinii 

complementare/alternative în sistemele lor de sănătate. Astfel, 

Parlamentul European a elaborat Rezoluţia asupra statutului medicinii 

neconvenţionale prin care se solicită ţărilor membre reglementarea 

folosirii tehnicilor de medicină complementară/alternativă, asigurarea 

siguranţei pacientului, respectarea standardelor de bună practică în 

fabricarea şi distribuirea produselor naturale şi homeopate. Majoritatea 

ţărilor din Uniunea Europeană şi-au reglementat oficial practica 

acupuncturii, homeopatiei, fitoterapiei, chiropracticii şi osteopatiei. În 

România a fost înfiinţată încă din anul 1937 Societatea Română de 

Acupunctură şi recunoaşterea ei oficială de către Ministerul Sănătăţii a 

avut loc în anul 1959. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a dezvoltat o strategie pentru 

medicina complementară/alternativă prin definirea cadrului de practică, 

creşterea siguranţei, eficienţei şi calităţii, asigurarea accesului şi 

promovarea utilizării raţionale. Astfel, în Raportul WHO „Statutul Legal 

al Medicinii Tradiţionale şi Medicinii Complementare/Alternative, 2001” 

sunt analizate peste 120 de ţări în ceea ce priveşte prevalenţa folosirii 

unor astfel de practici de către populaţie, numărul practicienilor care 

profesează, reglementările de practică, educaţia şi pregătirea 

practicienilor. La nivel mondial în ţările în curs de dezvoltare aproximativ 

80% din populaţie apelează la îngrijirea sănătăţii prin practici de 

medicină complementară/alternativă. În Uniunea Europeană şi SUA 
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există variaţii între 9-65% în ceea ce priveşte procentul din populaţie care 

se adresează unui astfel de tip de îngrijiri (Anglia 41%, Germania 65%, 

SUA 34%). 

În România în condiţiile în care îmbunătăţirea stării de sănătate 

a populaţiei este o preocupare majoră,  a factorilor şi a instituţiilor 

implicate în sistemul de sănătate, reglementarea practicilor şi activităţilor 

de medicină complementară/alternativă este necesară şi binevenită. O 

astfel de iniţiativă legislativă pune ordine într-un domeniu al îngrijirilor 

de sănătate care s-a dezvoltat de multe ori haotic şi cu consecinţe 

nefavorabile pentru pacient. Pe de altă parte, trebuie asigurat accesul 

populaţiei la îngrijiri medicale de cea mai înaltă   calitate     de  care    

dispune   societatea, în conformitate cu resursele umane, financiare şi 

materiale aşa cum este prevăzut prin lege. 

Prezenta iniţiativă legislativă privind organizarea şi exercitarea 

activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă nu 

numai că umple un vid legislativ, dar pune de acord practicarea medicinii 

complementare/alternative cu normele Uniunii europene şi recomandările 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Astfel, sunt stabilite categoriile de 

persoane care pot practica tehnici de medicină complementară/alternativă, 

modul de obţinere al autorizaţiei şi al dreptului de practică, accesul 

pacienţilor în cabinetele de terapie. De asemenea, sunt prevăzute rolul şi 

atribuţiile instituţiilor statului, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România precum şi al 

organizaţiilor profesionale din domeniile specifice ale medicinii 

complementare/alternative. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

dezbaterea pe articole. 
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Art.2. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu propune ca după sintagma „în 

sistemul principal al serviciilor” să se introducă cuvântul „medicale”. 

Motivarea – pentru o exprimare completă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentul care este votat în unanimitate. 

Art.3 alin.(2) 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru propune ca, în conformitate cu 

tehnica legislativă, la alin.(2) după sintagma „”sunt prezente în Anexa 1” 

să se introducă sintagma „ care face parte integrată din prezenta lege”. 

Supus la vot amendamentul este votat în unanimitate. 

La art.4 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu propune reformularea lit.c) şi alin.(2) 

astfel: 

„c) absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ superior acreditate,  

conform Legii învăţământului nr.84/1995 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2)Pentru a deveni practicieni de medicină 

complementară/alternativă , persoanele prevăzute la alin.(1) sunt obligate 

să posede autorizaţia de liberă practică eliberată conform legii.” 

Motivarea – pentru o exprimare completă şi corectă. 

Art.5 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan propune reformularea art.5 astfel: 

„Art.5. Autorizaţia de liberă practică de medicină 

complementară/alternativă se eliberează de către Ministerul Sănătăţii 

Publice prin Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar , 

numai pentru un standard ocupaţional prevăzut în Nomenclatorul 

Clasificării Ocupaţiilor din România elaborat periodic de către Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  ,  pe baza următoarelor acte : 



 19

- diploma eliberată de instituţia de învăţământ acreditată în 

condiţiile legii; 

-    certificat de cazier judiciar; 

-    certificat de sănătate; 

-    atestatul sau certificatul de pregătire specifică în domeniu; 

-  avizul organizaţiei profesionale teritoriale respective din care 

face parte solicitantul autorizaţiei de liberă practică; 

- avizul Ordinului Practicienilor de Medicina 

Complementară/Alternativă.” 

Amendamentele au ca motivare o exprimare mai clară, corectă, 

completă şi folosirea termenilor consacraţi. 

Supuse la vot art.4 şi art.5 sunt adoptate în unanimitate. 

Art.6 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

introducerea unui nou text ca art.6 care preia şi textul art.6 alin.(2), ca 

alin.(5),  din propunerea legislativă. 

„Art.6.(1) În vederea exercitării medicinii 

complementare/alternative, practicianul aderă la Ordinul Practicienilor de 

Medicina Complementară/Alternativă.  

(2) Ordinul Practicienilor de Medicina 

Complementară/Alternativă se organizează şi funcţionează ca organizaţie 

profesională , neguvernamentală, apolitică, având ca obiect de activitate 

controlul şi supravegherea exercitării profesiei de practician de medicină 

complementară/alternativă. 

(3) Ordinul Practicienilor de Medicina 

Complementară/Alternativă se organizează şi funcţionează la nivel 

teritorial şi naţional. 
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(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului 

Practicienilor din Medicina Complementară/Alternativă se aprobă prin 

ordin al ministrului sănătăţii. 

(5) Autorizaţia de liberă practică a practicienilor de medicină 

complementară/alternativă se reînnoieşte obligatoriu la interval de 3 ani 

de către Ministerul Sănătăţii Publice prin Centrul Naţional de 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar. „ 

Amendamentul are ca motivare necesitatea structurării Ordinului 

Practicienilor din Medicina Complementară/Alternativă. 

Supus la vot amendamentul este votat în unanimitate. 

Art.7 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune ca art.6 alin.(3) din 

propunerea legislativă să se reformuleze ca art.7 cu următorul cuprins: 

„Art.7. -  Practicarea acupuncturii, homeopatiei, apiterapiei, 

fitoterapiei, chiropracticii şi osteopatiei este permisă numai medicilor şi 

este strict reglementată de Ministerul Sănătăţii Publice prin norme.” 

Domnia sa apreciază că trebuie cuprinse toate procedeele de 

practică complementară/alternativă. 

Art.8 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune ca art.7 din propunerea 

legislativă să devină art.8 prin renumerotare în următoarea reformulare: 

„Art.8. - Practicianul care nu posedă diploma de medic sau care 

nu posedă autorizaţie de liberă practică este obligat să efectueze o 

pregătire specifică de scurtă durată recunoscută de Ministerul Sănătăţii 

Publice , Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei , corespunzător standardelor ocupaţionale 

aprobate prin reglementările legale în vigoare.” 
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Art.9 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca 

art.8 din propunerea legislativă care devine art.9 să se reformuleze astfel: 

„Art.9. -  (1) Practicianul care nu este medic nu poate exercita 

anumite acte şi practici medicale stabilite de către Ministerul Sănătăţii 

Publice şi Colegiul Medicilor din România şi nu poate folosi titlurile de 

doctor, medic şi medic  dentist . 

(2) Practicienii , medici cu autorizaţie de liberă practică eliberată 

de Colegiul Medicilor din România pentru un anumit domeniu pot trata 

anumite afecţiuni corespunzătoare domeniului respectiv şi pot prescrie 

anumite tratamente/medicamente conform metodologiei stabilită de către 

Ministerul Sănătăţii. 

(3) Practicienii autorizaţi in domeniul medicinii  complementare/ 

alternative care   nu sunt medici pot interveni, după caz, în completarea si 

/ sau continuarea terapiilor medicale, conform unor reguli precise de 

procedură numai cu acordul scris al pacientului, la recomandarea scrisă a 

unui medic . „ 

Domnia sa apreciază că este necesară reformularea pentru o 

exprimare corectă şi clară. 

Art.11 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca 

alin.(3) al art.10 din propunerea legislativă,  care prin renumerotare a 

devenit art.11, să se elimine întrucât este o precizare referitoare la centrul 

de îngrijiri de sănătate care nu este necesară. 

Supuse la vot art.9 şi art.11 au fost votate în unanimitate. 

Art.15 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

reformularea art.14 din propunerea legislativă care prin renumerotare 

devine art.15 astfel: 



 22

„Art.15. Vânzarea produselor homeopatice, a medicaţiei 

complementare/alternative şi a altor remedii se face în unităţile 

farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi în magazine 

autorizate corespunzător normelor legale.” 

Motivarea – pentru o exprimare corectă. 

Amendamentul este votat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune eliminarea art.15 din propunerea 

legislativă pentru că prevederile acestuia sunt cuprinse în art.8 alin.(2). 

De asemenea propune eliminarea art.16 din propunerea 

legislativă întrucât nu este deontologic ca un medic să răspundă 

profesional faţă de evoluţia pacientului trimis la practicianul de medicină 

complementară/alternativă. 

Supuse la vot amendamentele sunt adoptate în unanimitate. 

Art.16 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru , pentru o exprimare corectă, 

propune reformularea art.17 din propunerea legislativă care prin 

renumerotare devine art.16. 

„Art.16. Pacienţii au acces liber la tratamente şi practici de 

medicină complementară/alternativă .” 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.17 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu propune reformularea art.18 din 

propunerea legislativă, care prin reformulare devine art.17 , astfel: 

„Art.17. Pacientul beneficiază de tratament de medicină 

complementară/alternativă numai după exprimarea, în scris, a acordului. „ 

Art.19 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune reformularea art.20 din 

propunerea legislativă care prin renumerotare devine art.19 astfel: 
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„Art.19. Practicile şi procedurile de care beneficiază pacienţii 

trataţi de practicieni medici stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice şi 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prevăzute în Contractul- cadru 

sunt decontate din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate .” 

Motivarea constă în necesitatea corelării cu termenii folosiţi în 

cuprinsul propunerii legislative. 

Supuse la vot art.17 şi 19 sunt votate în unanimitate. 

Art.20 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

reformularea art.21 din propunerea legislativă care prin renumerotare 

devine art.20 astfel: 

„Art.20. – În cadrul Ordinului Practicienilor din Medicina 

Complementară/Alternativă funcţionează comisii specifice unui domeniu 

de practică de medicină complementară/alternativă.” 

Aceste comisii trebuie să funcţioneze la nivel naţional şi nu 

teritorial. 

În continuare propune eliminarea art.23 din propunerea 

legislativă întrucât textul a fost preluat, prin reformulare, în art.20. 

Art.22 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune reformularea art.24 din 

propunerea legislativă, care prin renumerotare devine art.22, astfel: 

„Art.23. Evidenţa practicienilor de medicină 

complementară/alternativă se ţine în Registrul Unic al Practicienilor 

Medicinii Complementare/Alternative care se păstrează la sediul 

Ordinului Practicienilor de Medicina Complementară/Alternativă şi se 

comunică obligatoriu  Centrului Naţional de  Perfecţionare în Domeniul 

Sanitar.” 
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Motivare – registrul de evidenţă a membrilor se păstrează la nivel 

central. 

Cele trei amendamente sunt votate în unanimitate. 

Art.25 şi 26 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

reformularea art.27 şi 28 din propunerea legislativă care prin 

renumerotare devin art.25 şi 26 astfel: 

„Art.25. Încălcarea prevederilor prezentei legi, inclusiv culpa 

profesională, atrage răspunderea materială, disciplinară, civilă, 

contravenţională sau penală , după caz. 

Art.26. În aplicarea prezentei legi Ministerul Sănătăţii Publice, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei  emit norme metodologice comune în termen de 3 luni de la 

publicarea  prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

Motivarea amendamentelor constă în necesitatea unei exprimări 

corecte şi complete. 

Supus la vot amendamentul este votat în unanimitate. 

Anexa 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

modificarea anexei astfel: 

Pe coloana 1 înlocuirea cuvântului „tratamente” cu cuvântul 

”practici”. 

Pe coloana 2 eliminarea cuvintelor „Echinaceea” , „Extract Ginko 

Biloba”, „Rizom de Ginger ( Ghimber) „ ,  „Rădăcină de Ginseng”. 

Pe coloana 3 după sintagma „Schimbarea stilului de viaţă” să se 

introducă sintagma „Life Style”. 

După sintagma „Terapie Gerson” se introduce un nou rând cu 

sintagma „T.BI GV”. 

După cuvântul „vegetariasm” se elimină cuvântul „Dietoterapie”. 
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Pe coloana 4 după „Homeopatie” se introduce un nou rând cu 

cuvântul „QINGOG Medical”. Pe ultimul rând după cuvântul „Medicină” 

se introduce cuvântul „tradiţională”. 

Pe coloana 5 după rândul 3 se introduce un nou rând cu sintagma 

„Tehnica Dian Xue”. 

Pe coloana 6 după rândul 10 se introduce rândul 11 cu 

următoarea sintagma „Terapie holografică”. 

Pe coloana 7 se elimină se elimină sintagma „Relaxare şi 

respiraţii” şi se introduce sintagma „Incantaţie terapeutică”. 

Toate amendamentele au ca motivare o exprimare corectă şi 

completă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentele propuse la anexă. Acestea sunt adoptate în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

propunerea legislativă cu amendamentele adoptate pe care comisia o 

votează în unanimitate. 

 

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

privind activitatea comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune discuţiei 

situaţia faptelor petrecute la Spitalul judeţean Slatina . domnia sa arată că 

această situaţie care a făcut şi obiectul unei emisiuni de televiziune şi a 

fost discutată la nivelul Comisiei pentru sănătate şi familie în ziua de 19 

aprilie 2006. În urma discuţiilor comisia a hotărât să înainteze domnului 

Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii o adresă prin care se solicita 

destituirea domnului director general Dumitrescu Gheorghe, precum şi a 

doamnei director Conea Dana, director al Direcţiei de Sănătate Publică 

Olt. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că nici 

până în prezent nu s-a primit un răspuns de la Ministerul Sănătăţii cu 

toate că actuala Lege nr.95/2006 – Legea privind reforma în domeniul 

sănătăţii - dă posibilitatea ministrului sănătăţii să dispună măsuri de 

destituire imediată ce se impun în condiţiile unor fapte de o asemenea 

gravitate ( transformarea spitalului într-un local de petrecere de cea mai 

joasă calitate). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

revenirea asupra adresei înaintate domnului Eugen Nicolăescu, ministrul 

sănătăţii solicitând încă o dată operativitate în luarea măsurilor de 

destituire a directorului general al Spitalului judeţean Slatina şi a 

directorului Direcţiei de Sănătate Publică Olt. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică solicită intervenţia membrilor 

comisiei PNL la ministrul sănătăţii  . Domnia sa a avut o discuţie, pe 

această temă, cu ministrul sănătăţii solicitând să ia măsuri, iar rezultatul a 

fost că la conferinţa de presă pe care a susţinut-o , ziariştii au afirmat că 

„ori minte ministrul sănătăţii ori domnia sa are halucinaţii”. 

Comisia este de acord cu propunerea făcută de 

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

 

La punctul şase 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. 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  
  


