
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/2 /27 Ianuarie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 24-27.01.2006 

 

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

de 24.01.2006 între orele 10,00-16,00, în ziua de 25.01.2006 între orele 

9,00-15,30, în ziua de 26.01.2006 între orele 9,00-14,30 şi în ziua de 

27.01.2006 între orele 9,00-12,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor (PLX 608/2005). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind completarea 

Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 

destinaţia de cabinete medicale (PLX 580/2005). 

3. Dezbateri asupra propunerii legislative „Legea asistenţei 

medicale de urgenţă” (PLX 671/2004). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea 

unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, 

comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru 

combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi 

silvicultură (PLX 621/2005). 

5. Diverse. 

Administrator
Original
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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 primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la examinarea , în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor ( PLX 608/2005), adoptat de către Senat în şedinţa 

din 28 decembrie 2005, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , în calitate de iniţiator, prezenta iniţiativă legislativă s-a elaborat 

ca o cerinţă a prevederilor Legii spitalelor nr.270/2003 care stipulează, la 

art.13 alin.(7), că „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor se aprobă prin lege la propunerea 

celor două comisii de specialitate ale Parlamentului.” Activitatea 

spitalelor este o procedură dinamică prin care se certifică existenţa 

condiţiilor de structură , resurse şi a procedurilor şi mijloacelor pentru 

stabilirea diagnosticului şi tratamentului astfel încât, serviciile medicale 

furnizate să fie de calitate. 

În funcţie de standardele de calitate pe care le întruneşte, spitalul 

este încadrat într-o anumită categorie de acreditare de către Comisia 

Naţională de Acreditare a Spitalelor, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi 

consultarea organismelor profesionale. 

Deoarece Legea spitalelor stabileşte componenţa Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor, prezentul proiect de lege 

reglementează modul de organizare şi funcţionare şi principalele atribuţii 

ale comisiei. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin, 

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor dispune de un aparat propriu 

de lucru precum şi de comitete de standarde, proceduri de acreditare şi de 

evaluare. Scopul final al acreditării este de îmbunătăţire a calităţii 
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serviciilor spitaliceşti. Proiectul de lege mai cuprinde prevederi privind 

transparenţa privind activitatea comisiei şi stabilirea conflictului de 

interese. 

În urma dezbaterilor generale care au urmat , Comisia pentru 

sănătate şi familie a apreciat, în unanimitate, proiectul de lege ca fiind 

deosebit de util. De asemenea, s-a hotărât continuarea dezbaterilor, pe 

articole, într-o viitoare şedinţă a comisiei. 

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

familie a procedat la examinarea propunerii legislative privind 

completarea Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea 

unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale (PLX 580/2005), respinsă 

de către Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2005, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.Mircea Ifrim, prezenta propunere 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea Hotărârii de Guvern 

nr.884/2004 în corelare cu unele prevederi cuprinse în Legea privind 

exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Medicilor din România nr.306/2004. 

Facilitatea prevăzută în Legea nr.306/2004 se referă la 

posibilitatea menţinerii în activitate, după împlinirea vârstei de 

pensionare, a medicilor de familie din mediul rural sau a celor aflaţi sub 

incidenţa prevederilor Decretului Lege nr.118/1990, sub condiţia generică 

a prezentării unui certificat medical de sănătate. 

Completările propuse se realizează prin intervenţia directă 

asupra unui act normativ subsidiar, Hotărârea de Guvern nr.884/2004, 

prin introducerea, după alin.(2), a unui nou alineat potrivit căruia 

contractul de concesionare a unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale se încheie pe un termen limitat, în situaţia în care concesionarul 

îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru linită de vârstă. 
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Această situaţie a fost soluţionată odată cu emiterea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale cu 

destinaţia de cabinete medicale, precum  şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi conexe actului medical, care a fost dezbătut şi 

adoptat de către Comisia pentru sănătate şi familie. Astfel, comisia a 

aprobat ca spaţiile medicale concesionate, pentru care concesionarii nu şi-

au exprimat intenţia de cumpărare, vor fi folosite în continuare de către 

aceştia, până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, amânarea luării unei decizii până la următoarea 

şedinţă a comisiei. 

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

familie a procedat la dezbaterea asupra propunerii legislative privind 

Legea asistenţei medicale de urgenţă (PLX 671/2004) respinsă de către 

Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, în calitate de iniţiator, pentru continuarea procesului de 

implementare a reformei sanitare, în scopul îmbunătăţirii asistenţei 

medicale a populaţiei , este absolut necesară adoptarea şi punerea în 

practică a Legii asistenţei medicale de urgenţă. La ora actuală acest 

domeniu este  reglementat printr-o multitudine de acte normative precum 

hotărâri de Guvern, ordine de ministru care, de multe ori, sunt 

contradictorii sau nu acoperă tot domeniul de activitate al asistenţei 

medicale de urgenţă . 

 Asistenţa medicală de urgenţă trebuie să fie un model de integrare 

a serviciilor de asistenţă medicală atât spitaliceşti cât şi prespitaliceşti, 

care să permită, în condiţii critice, accesul  liber al populaţiei la servicii 
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de specialitate, care să ducă în final la creşterea calităţii , optimizarea 

resurselor şi scăderea costurilor. Astfel, asistenţa medicală de urgenţă 

integrează în activitatea de îngrijire a cazurilor critice din punct de vedere 

vital toate nivelurile de asistenţă  primară, secundară şi terţiară  pentru a fi 

capabilă să asiste,  în regim continuu, prin unităţile sanitare ambulatorii, 

spitale sau la locul accidentului şi să colaboreze cu poliţia, pompierii, 

apărarea civilă şi echipele de voluntari. 

 Prezenta propunere legislativă urmăreşte crearea unui cadru juridic 

adecvat pentru acordarea asistenţei medico-chirurgicale de urgenţă având 

ca deziderat o lege modernă în acord cu cerinţele de integrare europeană. 

Astfel, unităţile sanitare care acordă servicii medicale de urgenţă pot să 

fie atât publice cât şi private , organizarea şi funcţionarea serviciilor de 

urgenţe medicale revenind  Ministerului Sănătăţii prin acte normative 

specifice.  

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei le revine sarcina, 

conform prevederilor prezentei iniţiative, de a elabora norme specifice de 

aplicare a legii. 

           În urma dezbaterilor asupra propunerii legislative s-au 

concluzionat următoarele aspecte: 

- Legea asistenţei medicale de urgenţă este o lege deosebit de 

utilă, care vizează politica de sănătate în România şi se adresează întregii 

populaţii; respingerea propunerii legislative de către Senat, în vechea 

legislatură, a reprezentat doar o decizie de ordin politic, a luptei dintre o 

centralizare excesivă şi o descentralizare bună. 

- În vederea integrării României în Uniunea Europeană este 

necesară asigurarea interoperabilităţii cu medicina transfrontalieră; pentru 

a permite această interoperabilitate, principalele segmente ale sistemului 
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asistenţei medicale de urgenţă ( serviciile de prim ajutor, serviciile de 

ambulanţă şi spitalele) trebuiesc armonizate pentru a corespunde 

cerinţelor europene; serviciile SMURD şi-au dovedit eficacitatea prin 

buna activitate desfăşurată; se impune ridicarea calităţii şi a competenţei 

serviciilor de ambulanţă în aşa fel încât să se ajungă la o congruenţă cu 

serviciul SMURD; astfel, este necesară ridicarea calităţii serviciilor UPU 

din cadrul spitalelor şi a centrelor medicale de urgenţă. 

- S-a constatat că numărul specialiştilor în medicina de 

urgenţă este total insuficient, restul medicilor  care lucrează pe ambulanţe 

fiind medici de alte specialităţi sau medici generalişti, pentru care, 

obligatoriu, trebuie să se găsească o soluţie de pregătire ( eventual 

competenţa în medicina de urgenţă) întrucât, în prezent, aceştia constituie 

un filtru major pentru populaţie; de asemenea, pentru acoperirea 

necesarului de asistenţi pentru medicina de urgenţă este necesară 

atragerea asistenţilor medicali de alte specialităţi medicale prin acordarea 

unor stimulente salariale. 

- Problema finanţării se poate soluţiona prin alinierea 

României la reglementările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii , astfel  în 

loc de 0,8 % din PIB de la bugetul de stat şi 3,0 % din PIB, reprezentând 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , într-un viitor 

apropiat statul să aloce 6 % din PIB pentru sănătate, ca şi în celelalte ţări 

din Uniunea Europeană ; numai în aceste condiţii se poate vorbi de 

respectarea principiilor solidarităţii şi subsidiarităţii în acordarea 

asistenţei medicale de urgenţă . 

- De asemenea, legea trebuie să aibă în vedere şi soluţionarea 

unor situaţii deosebite deoarece, prin intrarea în sistemul euro-atlantic, 

România poate deveni ţinta şi altor agresiuni. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

ca iniţiativa legislativă, în forma existentă, să fie modificată şi completată 
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cu propunerile care urmează să fie înaintate de către reprezentanţii 

SMURD – Tg.Mureş, autorităţile locale şi de către specialiştii din 

domeniu care au participat la audieri şi dezbateri. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii a înaintat comisiei, spre 

studiu şi informare, documentele solicitate şi care sunt absolut necesare 

pentru îmbunătăţirea propunerii legislative. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind Legea 

asistenţei medicale de urgenţă (PLX 671/2004) la viitoarea şedinţă 

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

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

Lege pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului 

nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de 

uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în 

agricultură şi silvicultură (PLX 621/2005). 

După cum a arătat dl.dep.Mircea Ifrim, pentru alinierea 

procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor la 

cea comunitară, este necesară armonizarea şi actualizarea legislaţiei 

româneşti cu reglementările Uniunii europene cu privire la plasarea pe 

piaţă şi utilizarea acestor produse. 

În acest sens, a fost promovată Hotărârea Guvernului 

nr.894/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a 

plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul 

României, armonizată cu Directiva Consiliului nr.91/414/CEE privind 

plasarea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor. 

Conform angajamentelor asumate de către Ministerul 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi calendarului de 

transpunere a acquis-ului comunitar în domeniul fitosanitar, transmis 



 8

Comisiei Europene, acest act normativ va intra în vigoare la data aderării 

României la Uniunea Europeană. 

Astfel, la data aderării României la Uniunea Europeană, 

domeniul de reglementare al Hotărârii Guvernului nr.894/2005 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1559/2004 privind 

procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea 

plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, se va suprapune 

cu cel al Ordonanţei Guvernului nr.4/1995 aprobată cu modificări prin 

Legea nr.85/1995. 

În acest sens, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii 

Guvernului nr.894/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr.1559/2004 privind procedura de omologare a produselor 

de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe 

teritoriul României, prevederile care reglementează omologarea 

produselor de protecţie a plantelor din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 

aprobată cu  modificări prin Legea nr.85/1995, trebuie abrogate. 

De asemenea, în cadrul procesului de implementare a acquis-ului 

comunitar la cap.4 – „Libera circulaţie a capitalurilor”, România şi-a 

asumat o serie de angajamente care vizează eliminarea restricţiilor la 

dreptul de stabilire şi la libera circulaţie a capitalurilor pentru persoanele 

fizice şi juridice străine, nerezidente în România. Unul dintre 

angajamente se referă la abrogarea articolelor 13 şi 14 din Ordonanţa 

Guvernului nr.4/1995 aprobată cu modificări prin Legea nr.85/1995 şi 

promovarea unui act normativ care să includă prevederile comunitare 

respective şi care va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea 

Europeană. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectului de Lege pentru 

abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind 
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fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar 

pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi 

silvicultură (PLX 621/2005). 

La punctul al cincilea „Diverse”, Comisia pentru sănătate şi 

familie a discutat şi alte probleme curente privind activitatea sa.  

La lucrările comisiei nu au fost înregistrate absenţe şi au fost 

prezenţi 17 deputaţi după cum urmează: 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.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( 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.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( 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.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea       ( Grup 

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

PSD ) şi dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

 

PREŞEDINTE, 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

 

 

 

 


