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Comisia pentru muncă şi protecţie socială   Nr.27/430/23 septembrie 2004 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.60/2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din 
domeniul sanitar 

 
 

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 
modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2004 pentru 
modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar, trimis 
comisiei cu adresa nr.P.L.-X 561 din 20 septembrie 2004. 

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 
23 septembrie 2004. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 12 voturi pentru şi un vot împotrivă, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de comisie 

(autor amendament) Motivare Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
     
1 Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.60 din 26 
august 2004 pentru 
modificarea şi completarea 
unor dispoziţii cuprinse în 
acte normative din domeniul 
sanitar, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.806 din 
1 septembrie 2004, cu 
următoarea modificare: 

Se propune reformularea 
textului după cum urmează: 
„Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.60 din 26 
august 2004 pentru 
modificarea şi completarea 
unor dispoziţii cuprinse în 
acte normative din domeniul 
sanitar, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.806 
din 1 septembrie 2004, cu 
următoarele modificări:” 
 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă, 
ca urmare a 
modificărilor 
propuse. 

Camera 
Deputaţilor 

     

2 (din ordonanţă) 
 
Art.II. – Alineatul (1) al 
articolului 10 din Legea 
nr.264/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe 
Medicale, publicată în 
Monitorul Oficial al 

Se propune introducerea în 
Legea de aprobare a unui 
text nou, ca punct 1, cu 
următorul cuprins: 
„1. La articolul II, 
alineatul (1) al articolului 
10 din Legea nr.264/2004 
privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de 

Pentru egalitate de 
tratament cu 
membrii 
Academiei 
Române, a căror 
indemnizaţie lunară 
este egală cu 
salariul mediu brut 
pe economie. 

Camera 
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Administrator
conform



 

României, Partea I, nr.605 din 
6 iulie 2004, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(1) Membrii titulari ai 
Academiei de Ştiinţe 
Medicale beneficiază, 
începând cu data de 1 
ianuarie 2005, de o 
indemnizaţie lunară viageră 
egală cu salariul mediu pe 
economie.” 

Ştiinţe Medicale, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Membrii titulari ai 
Academiei de Ştiinţe 
Medicale beneficiază, 
începând cu data de 1 
ianuarie 2005, de o 
indemnizaţie lunară viageră 
egală cu salariul mediu brut 
pe economie.” 
 
Autor: Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială 

     
     

3 (din investire) 
 
- La articolul III, punctul 1, 
alineatul (8) al articolului 
16 din Legea nr.306/2004 
privind executarea profesiei 
de medic, precum şi 
organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Medicilor din 
România, se abrogă.” 

Se propune eliminarea 
textului şi menţinerea 
textului alin.(8) din 
ordonanţă. 
 
Autor: Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială 

Având în vedere 
lipsa personalului 
medical din unele 
localităţi, în special 
din mediul rural. 

Camera 
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4 (din ordonanţă) 
 
2. Litera h) a articolului 38 se 
modificăr şi va avea 
următorul cuprins: 
„h) să beneficieze, începând 
cu data de 1 ianuarie 2005, de 
asistenţă medicală gratuită şi 
medicamente gratuite, atât 
personal cât şi pentru 
membrii lor de familie.” 

Se propune introducerea în 
Legea de aprobare a unui 
text nou, ca punct 2, cu 
următorul cuprins: 
„2. La articolul III, 
punctul 2, litera h) a 
articolului 38 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„h) să beneficieze, începând 
cu data de 1 ianuarie 2005, 
de asistenţă medicală 
gratuită şi medicamente 
gratuite, atât personal cât şi 
pentru membrii lor de 
familie, cu condiţia plăţii 
contribuţiei la sistemul de 
asigurări sociale pentru 
sănătate.” 
 
Autor: Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială  
 

Întrucât sistemul de 
asigurări sociale 
pentru sănătate este 
un sistem bazat pe 
principiul 
solidarităţii, de 
unde decurge 
obligativitatea 
plăţii contribuţiei 
pentru toţi 
beneficiarii lui. 
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0 1 2 3 4 
 
5 

 
(din ordonanţă) 
 
Art.IV. – Litera i) a 
articolului 44 din Legea 
nr.207/2004 privind 
exercitarea profesiei de 
asistent medical şi a profesiei 
de moaşă, precum şi 
organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Asistenţilor 
Medicali şi Moaşelor din 
România, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.578 din 
30 iunie 2004, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„i) de a beneficia, începând 
cu 1 ianuarie 2005, de 
asistenţă medicală gratuită şi 
medicamente gratuite atât 
personal, cât şi pentru 
membrii lor de familie.” 
 

 
Se propune introducerea în 
Legea de aprobare a unui 
text nou, ca punct 3, cu 
următorul cuprins: 
„3. La articolul IV, litera i) 
a articolului 44 din Legea 
nr.207/2004 privind 
exercitarea profesiei de 
asistent medical şi a 
profesiei de moaşă, precum 
şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali şi 
Moaşelor din România, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„i) de a beneficia, începând 
cu 1 ianuarie 2005, de 
asistenţă medicală gratuită 
şi medicamente gratuite atât 
personal, cât şi pentru 
membrii lor de familie, cu 
condiţia plăţii contribuţiei 
la sistemul de asigurări 
sociale pentru sănătate.” 
 
Autor: Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială  
 

 
Întrucât sistemul de 
asigurări sociale 
pentru sănătate este 
un sistem bazat pe 
principiul 
solidarităţii, de 
unde decurge 
obligativitatea 
plăţii contribuţiei 
pentru toţi 
beneficiarii lui. 

 
Camera 

Deputaţilor 

     
4 Art.V. - Litera h) a articolului 

37 din Legea nr.308/2004 
privind exercitarea profesiei 
de medic dentist, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului 
Medicilor Dentişti din 
România, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.582 din 
30 iunie 2004, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„h) medicii dentişti încadraţi 
în unităţile sanitare publice, 
finanţate de la bugetul de stat, 
beneficiază, începând cu data 
de 1 ianuarie 2005, de 
asistenţă medicală gratuită şi 
medicamente gratuite atât 
personal, cât şi pentru 
membrii lor de familie.” 

Se propune introducerea în 
Legea de aprobare a unui 
text nou, ca punct 4, cu 
următorul cuprins: 
„4. La articolul V, litera h) 
a articolului 37 din Legea 
nr.308/2004 privind 
exercitarea profesiei de 
medic dentist, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului 
Medicilor Dentişti din 
România, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„h) medicii dentişti încadraţi 
în unităţile sanitare publice, 
finanţate de la bugetul de 
stat, beneficiază, începând 
cu data de 1 ianuarie 2005, 
de asistenţă medicală 
gratuită şi medicamente 

Întrucât sistemul de 
asigurări sociale 
pentru sănătate este 
un sistem bazat pe 
principiul 
solidarităţii, de 
unde decurge 
obligativitatea 
plăţii contribuţiei 
pentru toţi 
beneficiarii lui. 
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gratuite atât personal, cât şi 
pentru membrii lor de 
familie, cu condiţia plăţii 
contribuţiei la sistemul de 
asigurări sociale pentru 
sănătate.” 
 
Autor: Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială 

     
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU    Ion MÎNZÎNĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: 
Expert Monica Rallu CURTA 




