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PROCES VERBAL 
al şedinţelor comisiei din perioada 12 – 15 noiembrie  2007 

 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat. 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

medicina şcolară  (PLx 504/2007) . 

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 427/2007). 

3. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

207/2007). 
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4. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

241/2007). 

5. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea pct.i) al 

art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

242/2007). 

6. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al 

art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

316/2007). 

7. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

470/2007). 

8. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi completare a 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 516/2007). 

9. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art.213 

alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

(PLx 610/2007). 

10. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx 619/2007). 

11. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.213 din 

Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

668/2007). 

12. Dezbaterea proiectului de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă 

în unităţile de învăţământ preuniversitar ( PLx 600/2007). 

13. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.38/2007 privind importul în România al 
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produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de 

produse de protecţie a plantelor din ţări terţe ( PLX 743/2007). 

14. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (PLx 737/2007). 

15. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri 

financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări 

în domeniul cheltuielilor de personal (PLx 734/2007). 

16. Diverse. 

17. Studiu individual. 
 

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

dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind medicina şcolară ( PLx 

504/2007). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei reaminteşte celor 

prezenţi că Guvernul României nu susţine adoptarea acestui proiect de lege 

iniţiat de 3 deputaţi. Conform punctului de vedere al Guvernului României, 

asistenţa medicală şi stomatologică pentru preşcolari, elevi şi studenţi este 

reglementată prin Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 

este finanţată  de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice , în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.529/2002 

privind finanţarea unităţilor sanitare şi a instituţiilor din reţeaua Ministerului 

Sănătăţii Publice . De asemenea, mai arată domnia sa , în Ordinul ministrului 

sănătăţii nr.653/25.09.2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, 

elevilor şi studenţilor, sunt detaliate atribuţiile medicilor şi asistenţilor din 

grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală 
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preventivă şi curativă, normarea de personal, dotarea cu instrumentar şi 

medicamente a cabinetelor medicale. 

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

proiectul de lege pus în discuţie nu aduce nimic nou şi, ca atare, proiectul de 

lege reprezintă o suprareglementare. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan consideră că,  cabinetele şcolare trebuie să 

asigure asistenţa medicală preventivă.  

Dl.dep.dr.Luchian Ion  arată că medicul şcolar trebuie să efectueze 

triajul epidemiologic ori de câte ori este nevoie, să controleze igiena 

individuală a elevilor, să verifice starea de sănătate a personalului blocului 

alimentar din unităţile preşcolare şi şcolare, etc. 

Toate aceste examinări au un scop profilactic. În concluzie, medicul 

şcolar trebuie să facă medicină de prevenţie, iar medicul de familie să facă 

medicină curativă atât pentru preşcolari, cât şi pentru elevi şi studenţi. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  apreciază că proiectul de lege nu 

poate fi promovat în forma iniţială. Art.33 din Legea nr.95/2006 acoperă 

toate aspectele privind asistenţa medicală şi stomatologică în unităţile de 

învăţământ, iar Ordinul ministrului sănătăţii nr.653/25.09.2001 detaliază 

principiile din art.33 din Legea nr.95/2006. Domnia sa este pentru 

respingerea proiectului de lege şi elaborarea unui nou proiect de lege cu 

acelaşi obiect de reglementare care să fie acoperitor. 

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

antevorbitorul său şi subliniază că Ordinul ministrului sănătăţii 

nr.653/25.09.2001 prevede, cu claritate, care sunt atribuţiile medicului şcolar 

şi care sunt atribuţiile medicului de familie. Aceste aspecte nu se regăsesc în 

proiectul de lege. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion subliniază că Ordinul ministrului sănătăţii 

nr.653/25.09.2001 detaliază art.33 din Legea nr.95/2006. 

Proiectul de lege nu cuprinde prevederi privind asistenţa medicală, în 

totalitatea ei, având în vedere că fiecare copil este înscris şi pe listele 

medicului de familie. 

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

Ordinul ministrului sănătăţii nr.653/25.09.2001 stabileşte că medicii din 

cabinetele medicale din unităţile de învăţământ au ca atribuţii examinarea 

elevilor care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de 

sănătate, care pleacă în vacanţe sau la cure balneare, care sunt supuşi 

imunizărilor şi cei  care participă la competiţii sportive. 

Domnia sa apreciază că proiectul de lege ar trebui să cuprindă 

prevederi numai referitoare la medicina preventivă, întrucât medicina 

curativă este atribuţia medicului de familie. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  apreciază că art.1 din Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.653/25.09.2001 precizează, cu claritate, că asistenţa 

medicală şi stomatologică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se asigură 

prin cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de 

învăţământ superior, înfiinţate ca urmare a reorganizării dispensarelor 

medicale din aceste unităţi şi sunt  finanţate de la bugetul de stat. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că Legea nr.95/2006 şi Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.653/25.09.2001 sunt acoperitoare. Domnia sa 

consideră că proiectul de lege supus dezbaterii nu aduce nimic nou; „este o 

suprareglementare”. Domnia sa se pronunţă pentru respingerea proiectului 

de lege şi elaborarea unei noi propuneri legislative prin care să se facă o 

distincţie clară între atribuţiile medicului şcolar şi cele ale medicului de 

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

nr.95/2006 prevede clar la art.33 că asistenţa medicală preventivă din 

colectivităţile de copii preşcolari, şcolari şi studenţi se asigură prin 

cabinetele medicale organizate în unităţile de învăţământ sau prin cabinetele 

individuale ale medicilor de familie, după caz. În plus, Ordinul ministrului 

sănătăţii nr.653/25.09.2001 precizează, în amănunt, modul cum se asigură 

asistenţa medicală şi stomatologică a preşcolarilor , elevilor şi studenţilor în 

grădiniţe, şcoli şi universităţi. În consecinţă, domnia sa  propune respingerea 

propunerii legislative şi supune la vot această propunere . 

Comisia votează, cu 13 voturi pentru şi 1 împotrivă, respingerea 

proiectului de Lege privind medicina şcolară ( PLx 504/2007). 

De asemenea, comisia a hotărât elaborarea unei noi propuneri 

legislative privind medicina şcolară care să cuprindă prevederi privind 

statutul şi atribuţiile medicilor specialişti de medicină şcolară. 

 

La punctele 2 - 11 ale ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a luat în dezbatere proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 427/2007),  

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind 

reforma în domeniul sănătăţii nr.95/2006 (Plx 207/2007), propunerea 

legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Plx 241/2007), propunerea legislativă pentru 

completarea pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 242/2007), propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) 

al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

316/2007), propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 470/2007),  

propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 516/2007), proiectul de Lege 

pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii  (PLx 610/2007) , propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , 

cu modificările şi completările ulterioare (Plx 619/2007) şi propunerea 

legislativă pentru modificarea art.213 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 668/2007) care au acelaşi obiect 

de reglementare, respectiv modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

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

prezent, programele de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din 

veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice nu pot fi derulate în 

comun cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate deoarece fondurile 

prevăzute la transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice în bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate nu sunt suficiente 

pentru realizarea obiectivelor şi activelor necesare a fi implementate în anul 

2007. În consecinţă, domnia sa propune, iar comisia votează , în 

unanimitate, ca Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru 

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

sănătăţii să devină proiect de bază , iar celelalte 9 iniţiative legislative să fie 

preluate în acesta. 

În continuare, domnia sa prezintă propunerile legislative. 

Astfel, propunerea legislativă pentru completarea pct.i) al art.16 al 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 242/2007) care 

se referă la asigurarea încadrării personalului de specialitate de asistenţă 
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medicală cunoscătoare a limbii minorităţilor naţionale în unităţile 

administrativ teritoriale în care sunt majoritari aceştia. 

Scopul acestei prevederi este de a elimina crearea unui mecanism 

instituţional de garantare a exercitării efective a dreptului pacienţilor de a 

comunica în limba lor maternă. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu arată că, în cazul aprobării acestor prevederi, 

ar trebui să se specifice că este vorba de unităţile administrative în care 

minorităţile naţionale sunt peste 20 %. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  consideră că aceste prevederi sunt 

discriminatorii; singura minoritate naţională a cărei pondere în unităţile 

administrativ-teritoriale este peste 20 %  este minoritatea maghiară. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune amânarea deciziei asupra elaborării 

formei finale până la următoarea şedinţă pentru a se putea aprofunda aceste 

amendament. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că propunerea legislativă pentru 

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

sănătăţii (Plx 470/2007) are ca obiect de reglementare realizarea egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sănătăţii, includerea, în mod explicit, 

prin lege, în cadrul programelor şi subprogramelor de sănătate, depistării, 

controlului şi tratamentul unor maladii cu incidenţă crescută în rândul 

femeilor sau bărbaţilor, cum sunt: osteoporoza, cancerul de sân şi de col 

uterin, cancerul de prostată. De asemenea, urmăreşte eliminarea arbitrariului 

în alocarea resurselor aferente acestor programe, după modelul actualelor 

modificări  - rămase necunoscute cetăţenilor, atât în cuantum cât şi ca 

fundamentare – se va elimina. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază încă o dată că, în cazul adoptării iniţiativelor legislative trebuie ca 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 să fie actul de bază pe care 

se inserează celelalte propuneri legislative. Domnia sa subliniază că 

modificările propuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 

conduc, în mod direct, la o flexibilizare a transferului fondurilor necesare 

susţinerii cheltuielilor financiare între cele două instituţii, nemaifiind 

necesară organizarea unor rectificări bugetare în acest sens, astfel încât 

intervenţiile din sistemul de sănătate, indiferent de sursa lor de finanţare, să 

poată fi adaptate rapid nevoilor de sănătate ale populaţiei. 

În mod indirect, de această soluţie vor beneficia principalii destinatari 

ai programelor de sănătate, respectiv grupurile populaţionale vulnerabile, 

precum şi toţi asiguraţii din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 

Aprobarea prezentului act normativ va determina implementarea 

adecvată a programelor naţionale de sănătate în anul 2007, iar pe termen 

lung va duce la îmbunătăţirea stării de sănătate populaţiei, concomitent cu o 

creştere a nivelului de trai şi a gradului de satisfacţie a cetăţenilor României. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu arată că una dintre propunerile legislative 

conţine prevederi privind introducerea unei noi categorii de persoane care 

beneficiază de asigurare medicală fără plata contribuţiei; este vorba despre 

studenţii şi elevii români care beneficiază de bursă de studii sau de altă 

formă de susţinere a şcolarizării în afara graniţelor ţării în perioada 

vacanţelor şcolare petrecute în România. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu susţine că iniţiativa legislativă care propune 

scutirea persoanelor de la plata penalităţilor şi a sumelor datorate în ultimii 5 

ani, în momentul când devin contribuabili este necesară. 

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

amendamentele înaintate de către Ministerul Sănătăţii Publice asupra 

proiectelor de lege şi propunerilor legislative de punctele 2 – 11 trebuie 
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corelate şi, ca urmare, propune amânarea dezbaterilor asupra acestor 

iniţiative legislative. 

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

dezbaterile generale asupra punctelor 2 – 11 din ordinea de zi să se amâne, 

iar comisia votează, în unanimitate, amânarea acestora pentru a da 

posibilitatea membrilor comisiei să studieze proiectele de lege şi propunerile 

legislative, precum şi amendamentele Ministerului Sănătăţii Publice . 

 

La punctul 12 al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea 

proiectului de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar ( PLx 600/2007). 

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

legislativă are ca obiect crearea cadrului legislativ pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, constând în interzicerea 

distribuirii, comercializării sau preparării alimentelor , de tip fast-food sau 

junk food, precum şi a promovării unor asemenea produse în incinta 

unităţilor de învăţământ. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, în elaborarea prezentei propuneri 

legislative, s-a pornit de la constatarea că obezitatea reprezintă o problemă 

mondială, care afectează sute de milioane de oameni, una din principalele 

cauze ale acesteia constând în obiceiurile alimentare care îşi au originea în 

copilărie. Prin crearea deprinderilor unui stil de viaţă corespunzător, şcolile 

vor da societăţii adulţi mai sănătoşi, care nu vor mai consuma bani din 

sistemul de sănătate şi care vor avea performanţe mai bune, ocupând astfel 

locuri de muncă mai bine plătite, deci vor fi mai mulţi plătitori de taxe. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că propunerea legislativă este împărţită în 

6 capitole şi se referă, în principal, la : principii şi norme de bază, 
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reglementări principale, reglementări suplimentare, sesizarea, constatarea şi 

sancţionarea încălcărilor legii. 

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

Ministerul Sănătăţii Publice a înaintat o serie de amendamente asupra art.1, 

2, 3, 4, 8  9 , 17 care se referă la  definiţia unei alimentaţii sănătoase, a 

necesarului zilnic de calorii şi substanţe nutritive, precum şi necesarul 

estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea dietei la 

copii şi adolescenţi. De asemenea, o serie de amendamente cuprind 

prevederi privind prepararea şi distribuirea alimentelor, campaniile de 

promovare a alimentaţiei sănătoase în colectivităţi. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune amânarea dezbaterilor pe fond pentru 

a se studia aceste amendamente. 

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

comisia votează, în unanimitate, amânarea dezbaterilor pe articole asupra  

proiectului de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar ( PLx 600/2007) pentru următoarea şedinţă de comisie. 

 

La punctul 13 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a luat 

în dezbatere şi  avizare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.38/2007 privind importul în România al produselor de 

protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de 

protecţie a plantelor din ţări terţe ( PLX 743/2007). 

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

de lege are ca obiect de reglementare regimul de import al produselor de 

protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de 

protecţie a plantelor din ţări terţe, pentru evitarea introducerii în ţară a unor 

produse cu impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii 
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oamenilor provenite din ţări terţe şi evitarea acumulării de deşeuri pe 

teritoriul ţării noastre. 

În continuare arată că , prin proiectul de lege se stabilesc următoarele: 

- importul produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, 

ajutoarelor şi donaţiilor din ţări terţe se efectuează pe baza certificatului de 

abilitare; 

- certificatele de abilitare pentru import produse de protecţie a 

plantelor, ajutoare şi donaţii sunt emise de unităţile fitosanitare din cadrul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- certificatele de abilitare pentru import mostre sunt emise de 

Agenţia Naţională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 

- documentele necesare pentru obţinerea certificatelor de abilitare 

pentru importul produselor de protecţie a plantelor şi al  mostrelor, 

ajutoarelor şi donaţiilor din ţări terţe; 

- contravenţii şi aplicarea sancţiunilor. 

Întrucât nu au fost intervenţii pe fond, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei propune , iar comisia votează în unanimitate, acordarea 

avizului favorabil asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.38/2007 privind importul în România al produselor de 

protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de 

protecţie a plantelor din ţări terţe ( PLX 743/2007), în forma adoptată de 

Senat. 

 

La punctul 14 al ordinii de zi, comisia procedează la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanţa 
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Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor (PLx 737/2007). 

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

are ca obiect de reglementare completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, avându-se în vedere acordarea unor despăgubiri şi 

pentru proprietarii care au suferit pagube colaterale , rezultate din măsurile 

întreprinse pentru combaterea epidemiei de gripă aviară. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că prin proiect se propune ca plata 

acestor despăgubiri să se asigure de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile stabilite prin 

hotărâre a Guvernului. 

Domnia sa se pronunţă pentru avizarea favorabilă a proiectului de 

lege. 

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

comisia votează, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege 

pentru completarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (PLx 

737/2007), în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 15 al ordinii de zi, comisia procedează la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul 

asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de 

personal (PLx 734/2007). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă proiectul 

de lege care are ca obiect de reglementare unele măsuri financiar-fiscale în 
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domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul 

cheltuielilor de personal. 

Astfel, măsurile preconizate în proiectul de lege constau în amânarea 

aplicării, de la 1 ianuarie 2008 la 1 ianuarie 2009, a prevederilor art.259 

alin.(3) şi ale art.260 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare , referitoare la 

plata contribuţiei pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei 

neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi  în neacordarea de tichete 

de masă în anul 2008, personalului salariat din cadrul instituţiilor publice 

centrale şi locale, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, 

inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă 

instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri 

proprii. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că domnia sa nu este de acord cu 

prevederile din proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul 

asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de 

personal ( PLx 734/2007) care se referă la contribuţia pentru veniturile din 

pensii sub limita sumei neimpozabile de pensii începând cu data de 1 

ianuarie 2009. Termenul pe care domnia sa îl susţine este 1 ianuarie 2008 şi, 

în acest sens, a depus un amendament la Legea bugetului de stat/2008 

împreună cu dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  şi dl.dep.dr.Dida Corneliu . 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu este de acord cu dl.dep.dr.Nechita Aurel . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion menţionează că proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2007 privind unele 

măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi 
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reglementări în domeniul cheltuielilor de personal ( PLx 734/2007) a fost 

dezbătut la Comisia pentru sănătate publică a Senatului care a abrogat aceste 

prevederi. Domnia sa propune ca, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor să adopte forma înaintată de Senat, mai ales că 

termenul rămas în vigoare este de 1 ianuarie 2008. 

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

avizarea favorabilă a proiectului de lege, iar comisia votează, în unanimitate, 

acordarea avizului favorabil a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri 

financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări 

în domeniul cheltuielilor de personal (PLx 734/2007), în forma înaintată de 

Senat. 

 

La punctul 16 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul 17 al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la comisie. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 

 
 


