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Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/612 / 8 decembrie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 6 şi 7.12.2006 

 

 

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

6.12.2006 între orele 14,00 - 19,00 , iar în ziua de 7.12.2006 între orele 9,00 

– 12,00  având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 

abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar ( PLX 

825/2006). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea 

art.272, alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 876/2006). 

3. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea 

art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 875/2006). 
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4. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

877/2006). 

5. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea  art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 861/2006). 

6. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

860/2006). 

7. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative „Legea 

farmaciei”(Plx 483/2006). 

8. Diverse. 

9. Studiu individual. 

 

La lucrările comisiei a participat, ca invitat, dl.Ervin Szekely, secretar 

de stat, Ministerul Sănătăţii Publice . 

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

preşedintele comisiei . 

În conformitate cu art.67 alin.(3) şi art.68 alin.(1) şi (2) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a hotărât întocmirea 

unui singur raport pentru toate iniţiativele legislative puse în discuţie, 

întrucât au acelaşi obiect de reglementare. 

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

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte 
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normative în domeniul sanitar ( PLX 825/2006), adoptat de Senat în şedinţa 

din 1 noiembrie 2006. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

publicată în Monitorul Oficial al României nr.372 din 28 aprilie 2006. 

Principalele probleme propuse a fi soluţionate se referă la : 

- acoperirea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi 

asistenţilor medicali din unităţile de asistenţă medico-socială de la bugetul 

de stat; 

- cheltuielile de personal pentru medici, medici dentişti şi 

farmacişti pe perioada rezidenţiatului – pentru anii 3 – 7 să fie acoperite de 

la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice ; 

- completarea bugetului Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate cu sume provenind de la bugetul de stat şi din venituri 

proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice ; 

- sumele disponibilizate din Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate , prin acoperirea lor de la bugetul de stat, vor fi utilizate 

pentru continuarea tratamentului bolnavilor cuprinşi în programul naţional 

de diabet zaharat, întreruperea tratamentului putând determina decesul 

acestora; 

- persoanele care realizează venituri impozabile au obligaţia 

plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe 

o perioadă de 6 luni, comparativ cu 5 ani aşa cum era prevăzut în prezent; 

- la data intrării României în Uniunea Europeană să poată fi 

eliberat cardul european. 

În urma dezbaterilor , comisia a hotărât, în unanimitate, amânarea 

discuţiilor pe articole pentru şedinţa din perioada 12.12 – 13.12.2006 pentru 
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a da posibilitatea atât membrilor comisiei să depună amendamente cât şi 

Ministerului Sănătăţii Publice să înainteze un punct de vedere asupra 

procedurii de finanţare a programelor naţionale de sănătate din venituri 

proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice . 

 

La punctele 2 – 6 ale ordinii de zi, comisia a dezbătut propunerea 

legislativă pentru modificarea art.272, alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 

2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 876/2006), propunerea 

legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 875/2006),  propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 877/2006),  propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea  art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 861/2006),  propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 860/2006), respinse de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006. 

Toate propunerile legislative au ca obiect de reglementare majorarea 

vârstei de pensionare la 65 de ani pentru medici, indiferent de sex şi 

posibilitatea doctorilor în medicină de a rămâne în activitate până la vârsta 

de 70 de ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în lege. De asemenea, 

medicii de familie din mediul rural care îşi exercită profesia în localitatea de 

reşedinţă sau în localităţi din mediul rural limitrofe au posibilitatea de a-şi 

continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz 

anual eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice şi Colegiul Medicilor din 

România , pe baza certificatului de sănătate. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, respingerea 

propunerilor legislative şi anume: propunerea legislativă pentru modificarea 
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art.272, alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 876/2006),  propunerea legislativă pentru 

modificarea art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 875/2006),  propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 877/2006),  propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea  art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 861/2006) şi  propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

860/2006), întrucât prevederile acestora vor fi preluate, parţial , în proiectul 

de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative 

în domeniul sanitar ( PLX 825/2006),  care se va dezbate în următoarea 

şedinţă a comisiei. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative „Legea farmaciei”(Plx 483/2006). 

În urma dezbaterilor generale, comisia a hotărât, în unanimitate, 

amânarea finalizării propunerii legislative; a fost desemnat un raportor          

( dl.dep.dr.Paveliu Sorin ) care să elaboreze un preraport pe baza 

amendamentelor înregistrate la comisie, care va fi dezbătut în următoarea 

şedinţă de comisie. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei . 
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La punctul 9 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 17 deputaţi:  

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.Buşoi Cristian ( Grup 

Parlamentar al PNL) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

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

Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 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 ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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