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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. 

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

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind garantarea 

accesului nediscriminatoriu la îngrijiri medicale de bază ( respinsă de Senat)  

(Plx 266/2006). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind vaccinarea 

antigripală a categoriilor de persoane cu risc ( respinsă de Senat)      ( Plx 

269/2006). 

3. Dezbateri asupra propunerii legislative cu privire la prevenirea 

contaminării cu virusul gripei aviare ( respinsă de Senat )  ( Plx 270/2006) 

4. Dezbateri asupra propunerii legislative de modificarea şi 

completarea Legii nr.90/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun (respinsă de Senat) ( Plx 440/2006). 
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La primul punct al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere, în fond, 

propunerea legislativă privind garantarea accesului nediscriminatoriu la 

îngrijiri medicale de bază (Plx 266/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 5 

aprilie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

iniţiatorii propunerii legislative subliniază faptul că, în Programul de 

Guvernare 2005-2008, în capitolul 8 „Politica în domeniul sănătăţii” se 

precizează că sistemul sanitar este în prezent mult rămas în urmă din punct 

de vedere al reformării sale. Din această cauză el nu a contribuit la creşterea 

calităţiii îngrijirilor de sănătate, la lărgirea accesului populaţiei la aceste 

servicii şi la scăderea indicatorilor de mortalitate şi morbiditate. O mare 

parte a populaţiei rămâne în afara accesului efectiv la serviciile sanitare din 

cauza dificultăţilor financiare şi de transport. O serie de indicatori specifici 

sănătăţii şi demografiei ne plasează în continuare pe poziţii inacceptabile în 

clasamentul european. Alocările bugetare pentru sănătate, cât şi cheltuielile 

totale efectuate în România pentru sănătatea fiecărui locuitor, ne plasează pe 

ultima poziţie între ţările candidate la Uniunea Europeană. 

În situaţia existentă în domeniul sănătăţii în România, Guvernul şi-a 

propus ca obiective prioritare realizarea efectivă a accesului egal al 

cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază, creşterea calităţii vieţii prin 

îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical precum şi apropierea de 

indicatorii de sănătate şi demografici ai ţărilor civilizate, în acelaşi timp cu 

scăderea patologiei specifice ţărilor subdezvoltate. 

După cum bine s-a constatat, Guvernul nu a reuşit să îşi îndeplinească, 

decât în mică măsură, responsabilităţile ce îi revin în planul strategiei în 

domeniul sănătăţii. 
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După cum precizează dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan, această propunere 

legislativă parlamentară se referă la aplicarea principiului egalităţii de şanse 

a cetăţenilor şi implicit al nediscriminării în domeniul accesului la îngrijiri 

medicale de bază. Astfel, se propune ca de la începutul anului 2007 toţi 

cetăţenii să beneficieze  de îngrijiri medicale de bază şi de gratuităţi la 

medicamente la fel ca magistraţii. 

La nivel comunitar, în domeniul egalităţii de şanse şi al combaterii 

discriminării, există acte normative de reglementare transpuse deja la nivel 

naţional prin Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi Legea nr.202/2002 privind 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  intervine şi arată că, Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii prevede finanţarea ocrotirii şi 

promovării sănătăţii populaţiei prin acordarea unui pachet de servicii 

medicale de bază în mod echitabil şi nediscriminatoriu fiecărui asigurat. În 

acest scop, s-a constituit Fondul naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate din contribuţii de asigurări sociale de sănătate ale asiguraţilor, 

persoanelor fizice şi juridice care angajează personal salariat, din subvenţii 

de la bugetul de stat, precum şi din alte surse – donaţii, sponsorizări, 

dobânzi. 

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi se bazează pe 

principiul solidarităţii în colectarea şi utilizarea fondurilor. 

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat, mai arată domnia 

sa, beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-

chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic în cadrul unui pachet 

minimal de servicii medicale. 

În cadrul pachetului de servicii de bază asiguraţii beneficiază de 

asistenţă medicală primară, asistenţă medicală de specialitate în unităţi 
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sanitare ambulatorii şi spitale acreditate, precum şi servicii medicale de 

urgenţă acoperite în totalitate de fond. De asemenea, asiguraţii beneficiază 

de medicamente, dispozitive medicale, tratamente fizioterapeutice şi 

tratamente stomatologice cu sau fără contribuţie personală, în mod echitabil 

şi nedicriminatoriu, în condiţiile prevăzute de legislaţia asigurărilor sociale 

de sănătate, conchide domnia sa. 

Referindu-se la prevederile art.2 din propunerea legislativă, 

dl.dep.dr.Luchian Ion precizează că, potrivit prevederilor Legii nr.92/1992 

privind organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.409/1998 privind 

condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor 

şi protezelor pentru magistraţi, personalul auxiliar de specialitate şi membrii 

de familie ai acestora, cu modificările şi completările ulterioare, care nu se 

suportă din FNUASS, se decontează, pe bază de documente justificative, din 

bugetul Ministerului Justiţiei sau al Ministerului Public, după caz. 

În continuare, dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi arată că 

potrivit dispoziţiilor din Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările ulterioare, în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a 

unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea 

veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se 

prevadă şi mijloace necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau 

creşterea cheltuielilor. 

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

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative privind garantarea accesului nediscriminatoriu la 

îngrijiri medicale de bază (Plx 266/2006). 
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La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

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

vaccinarea antigripală a categoriilor de persoane cu risc ( Plx 269/2006), 

respinsă de către Senat în şedinţa din 5 aprilie 2006, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , în calitate de iniţiator, 

epidemiile de gripă evoluează anual în România în sezonul rece, în principal 

în perioada octombrie – aprilie. Gripa propriu-zisă debutează, de regulă, în 

România la mijlocul lunii februarie (observaţie de cca.15 ani) şi se dezvoltă 

pe parcursul a 6-8 săptămâni, cu menţiunea că la intervale de cca.9-10 ani 

pot apare şi epidemii cu debut şi evoluţie în oricare perioadă a anului (de ex. 

sezonul 2003/2004 când epidemia a apărut în luna noiembrie, a avut un 

maxim în luna decembrie şi un declin în luna ianuarie). 

În sezonul 2005-2006 există riscul declanşării unei epidemii de gripă 

în cazul apariţiei concomitente a numeroase cazuri de gripă aviară la care se 

poate asocia şi îmbolnăviri accidentale ale oamenilor cu virusuri aviare, ceea 

ce poate duce la apariţia unor tulpini mutante cu transmitere interumană; 

aceasta justifică cu atât mai mult extinderea vaccinării antigripale pentru 

limitarea posibilităţilor de apariţie a unor astfel de situaţii. 

În ceea ce priveşte impactul epidemiilor anuale asupra morbidităţii 

la adulţi, incidenţa poate fi între 5-10%, iar la copii între 20-30% cu 

menţiunea că grupa 5-9 ani este cea mai afectată. Incidenţa poate să crească 

până la 40-50% la persoanele în vârstă, instituţionalizate şi la alte grupe cu 

risc înalt la infecţia gripală. 

Decesele asociate cu gripa, subliniază domnia sa, pot rezulta din 

pneumonii, exacerbarea bolilor cardiovasculare şi a altor boli cronice 

(diabet, boli renale, anemii severe, bronhopulmonare, etc.). Indicele de 
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mortalitate în cursul epidemiilor de gripă variază între 7,5-23/100.000, în 

funcţie de grupa de vârstă. 

În ceea ce priveşte spitalizarea, intervine dl.dep.dr.Nechita Aurel în 

calitate de iniţiator, se observă faptul că ratele cele mai mari de spitalizare 

pentru gripă se înregistrează la persoanele peste 65 ani (228/100.000 la cei 

aparent sănătoşi şi 518/100.000 la cei cu boli cronice asociate), la copiii cu 

vârste între o-4 ani (500/100.000 la cei cu boli cronice şi 00/100.000 la cei 

sănătoşi – cu menţiunea că la grupa 0-1 an pot fi atinse rate între 

1000/100.000 – 2500/100.000) şi la persoanele de orice vârstă cu boli 

cronice (5-14 ani:92/100.000; 15-44 ani:75/100.000; 45-64 ani:480/100.000;   

65 ani:518/100.000). 

Prin propunerea legislativă prezentată sub forma proiectului de lege 

privind vaccinarea antigripală a categoriilor de persoane cu risc arată în 

continuare dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , se urmăreşte şi scăderea 

complicaţiilor, cum ar fi scăderea cu 30% a cazurilor de otită medie la copiii 

6-24 luni. 

Pe plan economic, în ceea ce priveşte costurile medicale directe şi 

indirecte, se va observa reducerea concediilor medicale cu 20-30%, 

reducerea folosirii antibioticelor cu 25%. 

Pe plan social se va observa scăderea absenteismului şcolar şi 

preşcolar, precum şi menţinerea în condiţii optime a asistenţei medicale. 

Propunerea legislativă are în vedere şi parametrii optimi minimi 

recomandaţi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi anume 150 doze/1000 

locuitori. 

Obiectivele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Uniunii Europene 

pentru anul 2006 sunt pentru anul 2005-2006 acoperirea vaccinală la 

persoanele peste 65 ani să fie 50%, iar pentru anul 2010 acoperirea vaccinală 

la persoanele peste 65 ani să fie 75%. 
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Prin această propunere legislativă, arată dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru, se reglementează vaccinarea, începând cu 1 octombrie a fiecărui 

an, a unor categorii de persoane care prezintă un risc mare de îmbolnăvire. 

Vaccinarea ar urma să se efectueze de către medicul de familie, iar 

fondurile necesare să se asigure de Ministerul Sănătăţii. 

În conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 

arată domnia sa, Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică, 

elaborează în fiecare an Planul Naţional de supraveghere şi control al gripei 

şi infecţiilor respiratorii superioare pentru sezonul rece din anul respectiv. 

Scopul acestui plan este de a reduce îmbolnăvirile, complicaţiile şi decesele 

datorate gripei umane, precum şi limitarea pierderilor economice. 

Pentru desfăşurarea  în bune condiţii a campaniei de vaccinare 

antigripală a populaţiei în sezonul 2005-2006, intervine dl.dep.dr.Buşoi 

Cristian, a fost elaborat Ordinul ministrului sănătăţii nr.1035/03.10.2005 

„privind constituirea Comisiei de coordonare a campaniei de vaccinare 

antigripală în sezonul 2005-2006”. 

De asemenea, în anul 2005, ca urmare a avertizărilor experţilor 

Comunităţii Europene şi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind o 

eventuală pandemie de gripă în sezonul rece 2005-2006, Ministerul Sănătăţii 

a reactualizat şi aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii 

nr.1094/13.10.2005, „Planul naţional de intervenţie în pandemia de gripă şi 

constituirea Comitetului naţional şi a comitetelor judeţene de intervenţie în 

caz de pandemie de gripă”. 

Planul Naţional de Intervenţie în Pandemia de Gripă este un ghid 

complet la îndemâna autorităţilor din sănătatea publică, cu răspuns la toate 

scenariile posibile ale diferitelor faze şi niveluri de alertă pandemică. 

Acest plan general cuprinde atât măsurile general-organizatorice cât 

şi măsurile specifice legate de: 
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- metodologia de supraveghere epidemiologică; 

- managementul cazurilor; 

- chimioprofilaxia şi vaccinarea extensivă a populaţiei; 

- terapia antivirală a gripei severe şi/sau complicate. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu intervine şi precizează, spre deosebire de 

propunerea legislativă, planul conţine mai multe instrumente epidemiologice 

specifice decât o simplă enumerare a unor categorii de persoane aflate la 

risc. 

În concluzie, Planul Naţional de Intervenţie în Pandemia de Gripă 

cuprinde toate recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi 

argumentele epidemiologice de intervenţie graduală în funcţie de evoluţia 

gripei, nefiind necesar un alt instrument. 

Având în vedere considerentele enumerate, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât , în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative privind vaccinarea antigripală a 

categoriilor de persoane cu risc ( Plx 269/2006). 

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

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

la prevenirea contaminării cu virusul gripei aviare ( Plx 270/2006) , respinsă 

de către Senat în şedinţa din 5 aprilie 2006, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

situaţia epidemiologică internaţională a influenţei aviare constituie un imens 

pericol pentru întreaga lume, dar îndeosebi pentru România, datorită 

particularităţilor geografice, respectiv Delta Dunării şi fenomenul migraţiei 

păsărilor, considerate rezervorul natural de virus al influenţei aviare. 
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Influenţa aviară, mai subliniază domnia sa, reprezintă o mare 

ameninţare pentru sănătatea publică. Prin efectele ei asupra aviculturii poate 

produce pagube importante, în situaţia manifestării ei fiind necesară 

exterminarea întregii populaţii în care aceasta a fost depistată. Gripa aviară 

este inclusă în lista Oficiului internaţional de epizootii printre cele mai 

periculoase 16 boli ale animalelor şi păsărilor. 

În Ungaria, ţară vecină, în care pericolul de epidemie nu a devenit 

iminent, guvernul şi-a manifestat disponibilitatea de a lua măsuri pentru 

vaccinarea întregii populaţii. Măsurile necesare a fi luate ca urmare a 

suspiciunii de influenţă aviară pe teritoriul României trebuie să fie stabilite şi 

aplicate în mod unitar şi coerent de către autorităţile competente ale statului. 

Din aceste motive, iniţiatorii propun ca prin grija Ministerul 

Sănătăţii, toată populaţia României să fie vaccinată gratuit în vederea 

prevenirii contaminării cu virusul gripei aviare. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul şi precizează că, prin această 

iniţiativă legislativă, se propune ca, prin grija Ministerul Sănătăţii, toată 

populaţia României să fie vaccinată gratuit în vederea prevenirii 

contaminării cu virusul gripei aviare. 

Iniţiatorii justifică reglementarea propusă prin faptul că situaţia 

epidemiologică internaţională a influenţei aviare constituie un imens pericol 

pentru întreaga lume, dar îndeosebi pentru România, datorită 

particularităţilor geografice, respectiv Delta Dunării şi fenomenul migraţiei 

păsărilor, considerate rezervorul natural de virus al influenţei aviare. 

În prezent, intervine dl.dep.dr.Dida Corneliu, vaccinarea antigripală 

de orice tip este reglementată prin Planul naţional de intervenţii în caz de 

pandemie, elaborat de Ministerul Sănătăţii. 

Anual, în funcţie de recomandările Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii, se elaborează Metodologia de supraveghere a gripei aviare şi a 
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infecţiilor acute respiratorii în care sunt menţionate tipurile de vaccin, 

grupele de risc, etc. Şi care este comunicată tuturor direcţiilor de sănătate 

publică din ţară. Fondurile necesare sunt suportate de la bugetul de stat, prin 

Ministerul Sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi subliniază că, întrucât pe 

teritoriul României nu s-a înregistrat apariţia nici unui caz de gripă aviară 

transmisă la om, nu este oportună iniţierea unei propuneri legislative privind 

vaccinarea întregii populaţii din România. 

Totodată, menţionează domnia sa, nici un Program de imunizare nu 

poate cuprinde vaccinarea întregii populaţii a unei ţări. 

De asemenea, iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele 

financiare necesare punerii în practică a măsurii propuse, încălcându-se 

astfel dispoziţia art.138 alin.(5) din Constituţia României, care prevede că 

„Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanţare.” 

În acelaşi sens, Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevede că „În cazurile în care se fac 

propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare 

atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, 

trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de 

venituri sau creşterea cheltuielilor”. 

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

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative cu privire la prevenirea contaminării cu virusul gripei 

aviare ( Plx 270/2006). 

 

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

familie a procedat la examinarea în fond, a propunerii legislative de 
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modificarea şi completarea Legii nr.90/2004 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun  Plx 440/2006), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 27 aprilie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

în ultimele decenii s-a constatat o înmulţire a numărului de boli provocate de 

consumul produselor de tutun, atât la persoanele fumătoare, cât şi la cele 

care sunt fumători pasivi. 

Fumatul blochează circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct 

miocardic şi accident vascular cerebral, stă la baza cancerului pulmonar, 

care este letal. 

Pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun, în România s-a votat Legea nr.349/2002, Ordonanţa Guvernului nr. 

13/2003 completată prin Legea nr.90/2004. 

În unele ţări ale Uniunii Europene, în special în Franţa, s-a interzis 

în totalitate fumatul în restaurante, baruri şi discoteci. 

Din acest motiv, iniţiatorii propun alinierea actelor normative cu 

cele din ţările din Uniunea europeană, concomitent cu mărirea cuantumului 

amenzilor. 

Pentru eficientizarea şi intensificarea actelor de control se propune 

ca în cazul în care constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face 

de către primari sau reprezentanţi ai acestora, sumele reprezentând amenzile 

aplicate se fac venit la bugetul local. 

După cum arată dl.dep.dr.Câmpanu Liviu, prin această iniţiativă 

legislativă parlamentară se propune amendarea unor articole ale Legii 

nr.349/2002. 

Referitor la art.1, domnia sa consideră că propunerea formulată se 

referă la modificarea alin.(1) şi nu la alin.(11) al art.3 din Legea nr.349/2002. 
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În caz contrar, prin modificarea alin.(11) s-ar elimina prevederile referitoare 

la interzicerea fumatului în unităţile sanitare şi s-ar relua prevederile alin.(1), 

ceea ce nu se justifică. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu semnalează că legea contravenţională nu 

poate institui un regim sancţionator diferenţiat pentru elevi şi studenţi, faţă 

de celelalte persoane, dispoziţiile art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor având în vedere starea de 

minoritate. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian arată că nu este de acord cu constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către alte intituţii şi persoane 

decât cele precizate în prevederile Legii nr.349/2002, întrucât fumatul 

afectează starea de sănătate a populaţiei, iar costurile asociate tratării 

afecţiunilor care au fumatul ca factor de risc implică cheltuieli mari pentru 

sistemul de sănătate, după cum rezultă şi din studiile publicate de 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În acest sens, a fost aprobată Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în care Titlul XI se referă 

la Fondul Naţional de Sănătate. Potrivit legii, taxele suplimentare colectate 

de la producătorii şi importatorii produselor din tutun vor fi direcţionate 

către „investiţii în infrastructura sistemului sanitar public, finanţarea 

programelor naţionale de sănătate şi pentru rezerva Ministerul Sănătăţii 

pentru situaţii speciale”. 

Totodată, mai arată domnia sa, legea face referire expres la amenzile 

aplicate de personalul împuternicit pentru amenzile privind fumatul cuprinse 

în Legea nr.349/2002. Astfel la art.3 lit.d) se precizează că „persoanele 

juridice cărora li s-au aplicat amenzi de către persoanele împuternicite de 

Ministerul Sănătăţii pentru exercitarea Inspecţiei sanitare de stat, contribuie 

la constituirea Fondului Naţional de sănătate cu o cotă de 25% din amenzile 

aplicate”. 
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Totuşi, în sensul stimulării activităţilor de prevenire a consumului 

produselor din tutun desfăşurate la nivel local, o cotă din sumele colectate de 

către instituţiile şi persoanele împuternicite pentru aplicarea de sancţiuni în 

baza prevederilor Legii nr.349/2002 se pot constitui venit la bugetul 

direcţiilor de sănătate publică locale şi a municipiului Bucureşti, în condiţiile 

legii. 

Având în vedere aceste considerente, Comisia pentru sănătate şi 

familie, a hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative de modificarea şi completarea Legii 

nr.90/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun ( Plx 

440/2006). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


