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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 15.06.2005 între orele 8,30-16,30 iar în ziua de 16.06.2005 între 

orele 8,30-12,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea 

profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor din România (PLX 202/2005). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

La punctual 1 al ordinii de zi, comisia a continuat dezbaterile 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 

nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea 

şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România (PLX 202/2005).  

Proiectul de lege are în vedere completarea şi modificarea 

art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic prin 

stabilirea condiţiilor de pensionare al medicilor, care are un caracter de 
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excepţie faţă de prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât adoptarea proiectului de 

lege cu o serie de amendamente care cuprind următoarele aspecte 

principale: 

- pentru corelare cu Legea nr.19/2000 privind sistemul public 

de pensii, comisia a hotărât că medicii pot cere pensionarea înainte de 

împlinirea vârstei de 65 ani pentru medici, respectiv pentru academicieni, 

profesori, conferenţiari şi cercetători ştiinţifici gradul I şi II care pot 

continua, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 

de ani, cu acordul Colegiului Medicilor din România şi aprobarea 

Ministerului Sănătăţii. 

- pentru eliminarea inechităţilor privind funcţiile care nu mai 

pot fi ocupate de către academicieni, profesori, conferenţiari universitari 

şi cercetători după împlinirea vârstei de 65 de ani gradul I şi II,  comisia a 

hotărât ca medicii care au împlinit vârsta de 65 de anis ă nu deţină funcţia 

de director general sau director general adjunct în Ministerul Sănătăţii, 

Direcţiile de Sănătate Publică, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 

case judeţene de asigurări de sănătate şi spitale. S-a introdus o excepţie 

referitoare la profesorii universitari care pot ocupa funcţia de şef de secţie 

până la vârsta de 70 de ani;  

- pentru a asigura permanenţa asistenţei în mediul rural, 

comisia a hotărât ca medicii de familie care au domiciliul în mediul rural 

şi care îşi exercită profesia în localitatea de reşedinţă sau în localităţi din 

mediul rural limitrofe să-şi poată continua activitatea după împlinirea 

vârstei de pensionare; 

- pentru buna funcţionare a unor secţii din spitale comisia a 

votat, în unanimitate, ca în specialităţile medicale fără acoperire în 

teritoriu să se poată face derogări anuale, cu condiţia scoaterii la concurs 
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a posturilor, de la vârsta de pensionare însă numai la propunerea 

Direcţiilor de Sănătate Publice cu avizul Colegiului Medicilor din 

România şi aprobarea Ministerului Sănătăţii. 

La punctual 2 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiilor. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au efectuat studio individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

Din numărul total al membrilor comisiei (15) în ziua de 

15.06.2005 au absentat motivat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul 

Parlamentar al PRM) şi dl.dep.dr.Boeriu Valeriu Victor (Grupul 

Parlamentar al PNL), iar în ziua de 16.06.2005 au absentat motivat 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Miron 

Mitrea (Grupul Parlamentar al PSD) şi dl.dep.dr.Boeriu Valeriu Victor 

(Grupul Parlamentar al PNL). 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

DEP.PETRU MOVILĂ 
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