
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/243 / 5 mai  2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 3  şi 4.05.2006 

 

 

 

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

de 3.05.2006 între orele 14,00 - 18,00 , iar în ziua de 4.05.2006 între orele  

9,00 – 12,00 având  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 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

nr.336 /2005). 
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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. 

 

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 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), adoptată de către Senat în şedinţa din 15 februarie 2006, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

comisiei 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. 
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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 

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, pentru linii unice de fabricaţie 

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

decembrie 2005. 

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. 

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. 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. 
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Ca urmare, 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. 

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

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor, dezbaterea şi 

adoptarea 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), în forma 

înaintată de către 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 Plenul Camerei Deputaţilor, în 

vederea reexaminării. 

În urma dezbaterilor care au urmat s-au desprins următoarele 

aspecte principale: 

- Comisia a dezbătut acest proiect de lege, cu multă 

seriozitate, timp de peste 6 luni şi a înaintat Ministerului Sănătăţii , încă 
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din luna decembrie 2005, amendamentele acceptate de către toţi membrii 

comisiei. Nici până în prezent Ministerul Sănătăţii nu a înaintat comisiei 

observaţiile sale asupra acestui proiect de lege. 

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

amendată de către Comisia pentru sănătate şi familie , reprezintă cea mai 

bună soluţie privind atât asigurarea stabilităţii medicilor în teritoriu, cât şi 

funcţionalitatea sistemului în favoarea pacienţilor. Prevederile prezentei 

ordonanţe de urgenţă reprezintă un important pas în privatizarea reală şi 

transparentă a sistemului sanitar. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2005 cu amendamentele adoptate asigură asistenţa medicală primară. 

Actualul pachet legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii nu 

cuprinde prevederi referitoare la privatizarea cabinetelor medicale. 

- Adoptarea prezentului proiect de lege a fost întârziată până 

la 31 martie 2006, prin emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.167/2005 pentru suspendarea aplicării 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 , respectiv până la intrarea în vigoare a pachetului 

legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii. Depăşirea termenului 

limită, 31 martie 2006, ar fi dus la grave distorsiuni în derularea 

procesului de privatizare al cabinetelor medicale şi situaţia a fost 

detensionată numai prin intervenţia legislativă promptă a Comisiei pentru 

sănătate şi familie , de prelungire a suspendării până la 30 iunie 2006. 

- Comisia a hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor 

asupra proiectului de lege pentru următoarea şedinţă, deoarece nu s-a 

primit punctul de vedere, în scris, al Ministerului Sănătăţii Publice asupra 

amendamentelor acceptate de membrii comisiei. 
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La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

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

persoanelor vârstnice ( PLX 311/2006) , adoptat de către Senat în şedinţa 

din 10 aprilie 2006. 

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

comisiei , asistenţa socială de care beneficiază persoanele vârstnice  

formează obiectul de reglementare al Legii nr.17/2000. În temeiul acestei 

legi a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.1021/2000 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere în căminele pentru persoanele 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. 

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 
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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. 

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. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 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). 

 

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). 

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

comisiei , în calitate de iniţiator 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 

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 
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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 

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%). 
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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. 

În urma dezbaterilor care au urmat s-au desprins următoarele 

principale amendamente: 

- Autorizaţia de liberă practică complementară/alternativă se 

eliberează de Ministerul Sănătăţii Publice prin Centrul Naţional de 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar, numai pentru un standard ocupaţional 

prevăzut în Nomenclatorul Clasificării Ocupaţiilor din România. 

Autorizaţia de liberă practică a practicienilor de medicină 
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complementară/alternativă se reînnoieşte obligatoriu la interval de 3 ani 

de către Ministerul Sănătăţii Publice prin Centrul Naţional de 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar. 

- Vânzarea produselor homeopatice , a medicaţiei 

complementare/alternative şi a altor remedii se face în unităţile 

farmaceutice autorizate de către Ministerul Sănătăţii Publice , precum şi 

în magazinele autorizate corespunzător normelor legale. 

- Practicile şi procedurile de care beneficiază pacienţii trataţi 

de medici sunt stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate , prevăzute în Contractul-Cadru şi sunt decontate 

din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

- Ordinul Practicienilor de Medicină 

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. Ordinul Practicienilor de Medicină 

Complementară/Alternativă se organizează şi funcţionează la nivel 

teritorial şi naţional. 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului 

Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă se aprobă prin 

ordin al ministrului sănătăţii publice. 

- În cadrul Ordinului Practicienilor de Medicină 

Complementară/Alternativă funcţionează comisii specifice unui domeniu 

de practică de medicină complementară/alternativă. 

- Evidenţa practicienilor de medicină 

complementară/alternativă se ţine în Registrul unic al Practicienilor de 

Medicină Complementară/Alternativă care se păstrează la sediul 

Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă şi se 
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comunică obligatoriu Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul 

Sanitar. 

- În vederea aplicării prezentei legi Ministerul Sănătăţii 

Publice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei va emite norme comune, în termen de 3 

luni de la publicarea prezentei legi. 

În cadrul dezbaterilor au fost aprobate, în unanimitate, 

amendamente asupra art.2, art.3 alin.(2), art.4 – 9, art.10 alin.(1) şi (3), 

art.11, art.13 – 18, art.20, art.21, art.22 alin.(1), art.23 – 25, art.26 

alin.(1), art.27 şi 28, precum şi anexei. 

 

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

privind activitatea 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. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 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 ) , 
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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 ) , neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 


