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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, neîregistrându-se 

absenţe. 

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

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia votează, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar 

(PLx 257/2007). 

2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 
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pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor de tutun 

(PLx 300/2008). 

3. Dezbaterea propunerii legislative privind protecţia minorilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi din ţară (Pl-x 190/2008). 

 

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

fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar (PLx 257/2007), 

cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

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

salarizarea personalului contractual din unităţile sanitare publice se face 

potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu 

modificările ulterioare. 

Având în vedere faptul că sistemul sanitar se confruntă  cu un mare 

deficit de personal de specialitate, medicii rezidenţi spre deosebire de  alte 

categorii profesionale, după terminarea facultăţii mai parcurg între 3 - 7 ani 

de pregătire şi pentru a-i cointeresa pentru formarea ca noi specialişti, este 

necesară majorarea salariilor de bază pentru această categorie profesională. 

Nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din sectorul 

sanitar nu acoperă necesităţile unui trai decent, pentru a crea posibilitatea 

cointeresării în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale acordate 

populaţiei, impune necesitatea majorării salariilor de bază. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan precizează că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile  sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005. 

Prin prezentul proiect de lege se instituie acordarea unei indemnizaţii 

pentru activitatea de prevenţie sanitară de 15% din salariul de bază şi a unei 

indemnizaţii de stabilitate egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în 

plată. 

De asemenea, se prevede majorarea salariului de bază cu 14% 

începând cu 14 aprilie 2007. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel menţionează că, pentru personalul de 

specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, se prevede încă o creştere în 

plus a salariilor de bază cu 12%, respectiv cu 15%. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru intervine şi subliniază că personalul 

contractual din unităţile şi subunităţile sanitare care începând cu anul 2007 

se finanţează de la bugetul de stat, precum şi medicii, farmaciştii şi medicii 

dentişti, pe perioada rezidenţiatului, beneficiază în continuare de tichete de 

masă. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  intervine şi completează că proiectul de 

Lege  prevede  şi o primă de stabilitate pentru personalul sanitar, pentru a se 

asigura astfel stabilitatea în sistemul sanitar. 

Dl.dep.Movilă Petru intervine şi atenţionează că menţinerea alin. (2) 

al art. 24 aşa cum a fost adoptat de Senat, în sensul înlocuirii sintagmei 

„certificatul prenupţial şi fişa medicală pentru conducătorii auto” cu 

sintagma „certificate medicale” elimină de la gratuitate fişa medicală pentru 

conducătorii auto. În consecinţă, domnia sa propune menţinerea textului din 
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Ordonanţa Guvernului nr.23/2007 aşa cum a fost elaborată de Guvern. 

Domnia sa propune textul alin. (2) al art. 24 din Ordonanţă. 

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

amendamentul antevorbitorului său, care este aprobat cu 13 voturi pentru şi 

2 voturi împotrivă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că punctul 2, 

art. 32 din textul adoptat prevede măriri de salariu de 30%, începând cu 

1.10.2007. 

Domnia sa subliniază că o astfel de majorare a salariilor de bază, nu se 

poate opera, întrucât pentru anul 2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 115/2004 a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 

17/2008 care a prevăzut o ierarhizare a funcţiilor pe grade şi trepte 

profesionale în funcţie de nivelul studiilor absolvite, o majorare a salariilor 

de bază începând cu data de 1.04.2008 şi o majorare diferenţiată pentru 

anumite funcţii. Aceste modificări au operat pornind de la salariile de bază 

avute la data de 31.12.2007 şi care începând cu 1.10.2007 au fost majorate 

cu 14% şi nu cu 30%. 

Domnia sa propune menţinerea textului din Ordonanţa Guvernului nr. 

23/2007 şi înlocuirea sintagmei „30%” cu „14%”, respectiv textul din 

ordonanţă. 

Supus la vot, acest amendament, care este aprobat cu 13 voturi pentru 

şi 2 voturi împotrivă. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că textul adoptat de Senat la art. 411, 

anulează dreptul personalului din unităţile şi subunităţile sanitare 

nominalizate, care începând cu anul 2007 se finanţează de la bugetul de stat, 

de a beneficia de tichete de masă. În consecinţă, domnia sa propune 

aprobarea textului din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2007. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supune la vot 

eliminarea amendamentului Senatului asupra art. 411 din proiectul de Lege, 

respectiv menţinerea textului Ordonanţa Guvernului nr. 23/2007. Acesta este 

aprobat cu 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că nu este necesară introducerea unei noi 

litere, lit. e) la art. 411 în proiectul de Lege, întrucât acest personal 

beneficiază de tichete de masă. Domnia sa propune eliminarea 

amendamentului Senatului. 

Supus la vot, amendamentul este aprobat cu 13 voturi pentru şi 2 

voturi împotrivă. 

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

proiectul de Lege cu amendamentele aprobate de comisie. 

Cu 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, Comisia pentru sănătate şi 

familie propune  adoptarea proiectului de Lege în forma înaintată de Guvern. 

 

 

 

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

fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor de tutun (PLx 

300/2008). 

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

produselor din tutun. Intervenţiile legislative vizează armonizarea legislaţiei 

naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul prevenirii şi combaterii 
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efectelor consumului de tutun, modificându-se prevederile care se referă la 

modul de inscripţionare a pachetelor de tutun, astfel încât să corespundă 

literei şi spiritului Directivei, precum şi a celor  referitoare la modul de 

măsurare a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al 

ţigaretelor. 

Totodată, se stabilesc termenii şi condiţiile în care fumatul este permis 

în spaţiile publice închise şi se limitează locurile în care produsele din tutun 

pot fi comercializate astfel încât să fie redus accesul la aceste  produse al 

copiilor, adolescenţilor, tinerilor şi persoanelor spitalizate. Proiectul de 

ordonanţă cuprinde şi reglementări privind sancţiunile aplicate şi 

actualizarea amenzilor contravenţionale. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi arată că, din punct de 

vedere  al dreptului comunitar, intervenţiile legislative cad sub incidenţa 

reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate normelor 

europene din segmentul legislativ. 

Dl.dep.Movilă Petru intervine şi menţionează că, urmare a 

angajamentelor asumate de România în procesul de post-aderare la Uniunea 

Europeană, Directiva Europeană 2001/37/CE a fost transpusă în legislaţia 

naţională, printr-o serie de acte normative, respectiv Legea  nr. 571/2003, 

Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor 

din tutun minorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, 

inclusiv  prin adoptarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Ulterior, iniţiatorul a constatat că se impune modificarea şi 

completarea prevederilor Legii nr. 349/2002 referitoare la modul de 
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inscripţionare a pachetelor şi ambalajelor pachetelor de tutun, precum şi a 

celor referitoare la modul de măsurare a conţinutului de gudron, nicotină şi 

monoxid de carbon, cât şi termenii şi condiţiile în care fumatul este permis 

în spaţiile publice închise şi nu în ultimul rând limitarea locurilor în care 

produsele din tutun pot fi comercializate astfel încât să se reducă accesul la 

aceste produse în rândul copiilor, adolescenţilor, tinerilor şi persoanelor 

spitalizate. 

Pe aceste coordonate se înscrie şi prezentul proiect de lege. 

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

conformitate  cu studiile efectuate, interzicerea totală a fumatului se asociază 

cu o scădere cu până la 3,8% a prevalenţei fumatului şi cu un consum în 

medie cu 3,1 mai puţine ţigări pentru fumătorii zilnici. 

De asemenea, se apreciază că limitarea comercializării produselor din 

tutun poate afecta mediul de afaceri pe termen scurt, în sensul unei posibile 

diminuări a cifrei de afaceri a unităţilor care comercializează astfel de 

produse în vecinătatea unităţilor unităţilor medicale şi de învăţământ. 

Protecţia sănătăţii populaţiei este, însă, mai importantă. 

Având în vedere faptul că minimizează o sursă de îmbolnăvire şi 

deces, prin eliminarea fumatului de tutun din locurile publice închise dar şi 

restricţionarea accesului la produsele din tutun, se aşteaptă un impact social 

pozitiv al prezentului proiect de act normativ. 

Având în vedere argumentele prezentate, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, propune adoptarea proiectului de Lege în forma 

înaintată de Senat. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 
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pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor de tutun 

(PLx 300/2008), în forma înaintă de Senat. 

 

 

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

fond, a propunerii legislative privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi din ţară (Pl-x 190/2008), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

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

iniţiatorilor,  prin această propunere legislativă  se vizează introducerea unor  

măsuri de protecţie a minorilor ai căror părinţi părăsesc România pe o 

perioadă mai mare de 6 luni. 

Astfel, părinţii vor fi obligaţi să anunţe, în scris, serviciul  social din 

cadrul primăriei localităţii de reşedinţă, iar acesta va avea obligaţia de a 

verifica săptămânal situaţia minorilor. 

În cazul în care se constată că nu sunt asigurate condiţii decente 

pentru minori, aceştia vor fi daţi în plasament până la întoarcerea în 

România a părinţilor. 

De asemenea, se instituie o sancţiune pentru părinţii care nu îşi vor 

îndeplini obligaţia sus-menţionată şi anume, aceştia vor fi amendaţi cu 1000 

lei. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi precizează că, în 

domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, România deţine în 

prezent, o legislaţie de natură să asigure respectarea, promovarea şi 

garantarea drepturilor copilului. 

Astfel, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului prevede posibilitatea depistării precoce a situaţiilor de risc care pot 
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determina separarea copilului de părinţii săi, precum şi posibilitatea  de a 

oferi protecţie specială pentru copiii care sunt lipsiţi temporar sau definitiv 

de ocrotirea părinţilor.  

Din aceste motive, domnia sa propune respingerea propunerii 

legislative supuse atenţiei. 

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

prezent, se aplică Ordinul Secretarului de Stat al Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Copilului nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, 

intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor 

pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate cuprinde prevederi 

clare cu privire la obligaţiile care revin serviciilor publice de asistenţă 

socială pentru copiii lipsiţi de grija ambilor părinţi în situaţia în care aceştia 

sunt plecaţi la muncă în străinătate, a părintelui în cazul familiilor 

monoparentale, precum şi copilului lipsit de grija părintelui care, prin 

hotărâre judecătorească, are obligaţia creşterii şi educării acestuia. 

Domnia sa este de acord cu propunerea făcută de antevorbitorul său. 

Supusă  la vot, propunerea legislativă privind protecţia minorilor ai 

căror părinţi sunt plecaţi din ţară (Pl-x 190/2008), este respinsă, în 

unanimitate. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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