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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei din 12.09.2006 participă ca invitaţi dl.Ervin 

Szekely, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii Publice , Înalt Prea Sfinţia Sa 

prof.dr. Nifon  Mihăilă Arhiepiscopul Târgoviştei – preşedinte onorific al 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România şi doamna Mihaela Steriu, 

director general executiv al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România. 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

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

pentru modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România nr.139/1995 (PLX 124/2006). 
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2. Continuarea dezbaterilor , în fond, asupra proiectului de Lege 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 

193/2006) . 

3. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 

de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice ( PLX 

230/2006). 

4. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind prevenirea 

accidentelor din mediul subteran speologic şi organizarea activităţii de 

salvare din mediul subteran speologic ( PLx 528/2006). 

5. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale ( Plx 357/2006). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România nr.139/1995 (PLX 124/2006), adoptată de Senat în 

şedinţa din 23 februarie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că, în conformitate cu hotărârea comisiei 

din şedinţa anterioară ( 6.09.2006) reprezentanţii Societăţii Naţionale de 
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Cruce Roşie din România au fost invitaţi pentru a prezenta un raport de 

activitate pe anul 2005. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită ca reprezentanţii comisiei să-şi 

expună punctele de vedere asupra majorării contribuţiei reprezentând 

procentul din valoarea biletului la spectacolul sportiv sau cultural de la 0,3 

% la 1 % şi stabilirea virării unui procent din fondurile colectate în contul 

filialei judeţene a Crucii Roşii în zona desfăşurării evenimentului respectiv.  

Domnia sa întreabă dacă această repartiţie a fondurilor colectate este 

benefică sau nu şi cu cât se diminuează resursele financiare la nivelul 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 

Dl.Nifon Mihăilă îşi exprimă satisfacţia privind dezbaterea proiectului 

de lege şi subliniază că Societatea Naţională de Cruce Roşie din România a 

încercat, timp de 2 ½ ani modificarea legii, însă nu a reuşit .  

Crucea Roşie din România care este o organizaţie umanitară foarte 

importantă atât în plan naţional cât şi internaţional s-a aliniat la standardele 

internaţionale actuale şi are o activitate foarte apreciată de Federaţia 

Internaţională şi alte Societăţi Naţionale de Cruce Roşie/Semilună Roşie ( în 

special pentru operaţiunile de ajutorare prin programul pentru calamităţi 

naturale). 

Domnia sa îşi exprimă regretul că iniţiatorii proiectului de lege nu au 

solicitat şi punctul lor de vedere. 

Referitor la proiectul de lege care se află în dezbatere dl.Nifon Mihăilă 

arată că Societatea Naţională de Cruce Roşie din România susţine punctul de 

vedere al Guvernului care precizează că toate fondurile colectate trebuie să 

rămână la nivel central; virarea unui procent ( indiferent cât ) către filiale nu 

este benefic pentru activitatea Crucii Roşii, întrucât toate programele de 
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ajutorare ( care sunt foarte precise şi echilibrate) se găsesc la Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România. 

Totodată domnia sa apreciază că procentul de 1 % colectat în lunile 

mai – iunie aşa cum este prevăzut în proiectul de lege, trebuie extins şi 

pentru lunile septembrie – octombrie, altfel activitatea Crucii Roşii va fi 

simbolică. 

Doamna Steriu Mihaela arată că noua lege a Crucii Roşii este 

inoperabilă , întrucât nu există norme de aplicare a acesteia şi, în consecinţă, 

în anii 2005 şi 2006 nu beneficiat de fonduri . 

Referitor la virarea procentului de 50 % din fondurile colectate la 

nivelul filialelor aceasta nu este echitabilă întrucât există diferenţe majore 

privind colecta ( în funcţie de numărul de evenimente din fiecare judeţ); 

centrul va finanţa judeţele pe baza programelor acestora. 

O problemă importantă care ar trebui reglementată prin lege se referă 

la controlul fondurilor şi prezentarea raportului privind cheltuielile efectuate 

de Crucea Roşie din România; în prezent, cu excepţia Curţii  de Conturi a 

României nici o autoritate nu controlează activitatea acestora. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă „cât reprezintă , în lei, 0,3 % sau      

1 %” aplicat biletelor vândute la evenimentele culturale şi sportive în lunile 

mai – iunie . 

Doamna Steriu Mihaela răspunde că nu poate aprecia ce sumă 

reprezintă 0,3 % şi 1 %. Domnia sa subliniază că a solicitat Ministerului 

Finanţelor Publice să elaboreze normele metodologice de aplicare a legii. 

Ministerul Finanţelor Publice a răspuns că aceste norme trebuie să fie 

elaborate de Crucea Roşie şi avizate de Ministerul Finanţelor Publice. În 

consecinţă, proiectul de norme metodologice realizat de Societatea de Cruce 
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Roşie a fost înaintat Ministerului Finanţelor Publice încă de la sfârşitul 

anului 2005, care l-a trimis spre control ANAF . 

Dl.dep.Movilă Petru întreabă ce sumă s-a colectat în anul 2005. 

Dl.Nifon Mihăilă răspunde că 0,3 % reprezintă aproximativ 10 

miliarde lei ROL, în timp ce nevoile Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 

sunt de 50 – 80 miliarde ROL/an. Majorarea la 1 % ar mări substanţial 

bugetul. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că la un meci de fotbal la care 

biletul este de 100 dolari s-ar colecta pentru Crucea Roşie aproximativ 

30.000 dolari ceea ce înseamnă 1 miliard lei RON/meci. În altă ordine de 

idei, domnia sa propune reprezentanţilor Crucii Roşii să sesizeze Comisia 

pentru sănătate şi familie în situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice nu-

i sprijină în promovarea normelor metodologice de aplicare a legii. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan întreabă dacă, până în prezent, s-au colectat 

fonduri. Domnia sa propune ca plătitorii de impozit să sponsorizeze cu 2 % 

din taxe şi impozite Crucea Roşie. 

Doamna Steriu Mihaela răspunde că nu cunoaşte suma colectată. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că în anul 2005, Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România a administrat aproximativ 6 milioane 

euro. Dacă s-ar vira 0,1 – 0,2 % din 1 % filialelor, acestea ar fi motivate să 

mediatizeze activitatea Crucii Roşii. Domnia sa este pentru extinderea 

colectării şi pentru lunile septembrie – octombrie. Aceste colectări ar putea 

fi suplimentate dacă societăţile comerciale ar da 2 % din dările către stat. 

Dl.Nifon Mihăilă subliniază, încă odată , că Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România are sisteme precise de transmitere ale fondurilor şi 

ale programelor pentru toate filialele. Propunerea făcută de antevorbitorul 

său privind donarea de către societăţile comerciale a 2 % din dările către stat 
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ar fi foarte importantă întrucât „toţi banii au fost epuizaţi în timpul 

inundaţiilor din anii 2005 şi 2006”. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că Societăţile Naţionale de 

Cruce Roşie din România şi din Austria ( Viena ) au donat medicamente în 

valoare de 6000 euro în timpul inundaţiilor/2006  din judeţul Iaşi. 

Dl.dep.Movilă Petru apreciază că în proiectul de lege trebuie 

prevăzute soluţii permanente de finanţare. Domnia sa propune ca o sumă 

minimă din fondurile colectate să rămână la nivelul filialelor pentru 

administrare. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă care este suma aproximativă care se va 

colecta şi ce procent va fi atribuit filialelor. 

Dl.Nifon Mihăilă arată că în anul 2006 fondurile Crucii Roşii au fost 

constituite din donaţii externe. Referitor la procentul atribuit filialelor 

domnia sa arată că se va elabora un regulament intern care va cuprinde şi 

sumele alocate filialelor pentru funcţionarea acestora. 

Dl.Nifon Mihăilă consideră că normele metodologice de aplicare a 

legii trebuie elaborate de Ministerul Finanţelor Publice cu avizul Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România. 

Un răspuns punctual privind procentul acordat filialelor este foarte 

greu de dat întrucât repartiţia sumelor trebuie să se facă diferenţiat în funcţie 

de eficienţa fiecărei filiale. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că Ministerul Finanţelor Publice are 

atribuţii clare şi ca urmare nu poate interveni asupra repartiţiei sumelor la 

filiale aceasta fiind o atribuţie a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România. Domnia sa este surprins de afirmaţia domnului Nifon Mihăilă care 

declară că Ministerul Finanţelor Publice a trasat ca sarcină Societăţii 
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Naţionale de Cruce Roşie din România elaborarea normelor metodologice de 

aplicare a legii. 

Doamna Steriu Mihaela arată că în anii 2005 şi 2006 bugetul de stat a 

alocat Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România suma de 3 miliarde 

RON şi nu 19 miliarde RON reprezentând solicitarea Crucii Roşii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că elaborarea normelor de aplicare 

a legii este o sarcină a Ministerului Finanţelor Publice şi nu a Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România. 

Domnia sa recomandă Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România să înainteze comisiei amendamente la proiectul de lege. În acest 

sens propune amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru 

următoarea şedinţă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă care sunt mecanismele de control ale 

fondurilor Crucii Roşii; apreciază că proiectul de lege trebuie să cuprindă şi 

prevederi în acest sens. 

Dl.Nifon Mihăilă răspunde că Societatea Naţională de Cruce Roşie din 

România nu „s-a gândit” la un mecanism de supraveghere şi control a 

colectării şi cheltuielii fondurilor, însă afirmă că sumele colectate trebuie să 

rămână la nivel central. 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va solicita 

Ministerului Finanţelor Publice o întrevedere pentru a discuta normele de 

aplicare a legii. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că Societatea Naţională de Cruce 

Roşie din România trebuie să funcţioneze pe principiul descentralizării. 

Domnia sa întreabă cum funcţionează din punct de vedere financiar 

Societăţile de Cruce Roşie din alte ţări. Domnia sa este de acord atât cu 

extinderea lunilor pentru colectarea fondurilor, cât şi cu amânarea 
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dezbaterilor asupra proiectului de lege în situaţia în care Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România doreşte să înainteze o serie de 

amendamente. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru întreabă ce sumă a donat Patriarhia 

Română. 

Doamna Mihaela Steriu răspunde că Patriarhia Română a donat 

Crucii Roşii aproximativ 24 miliarde lei. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că în raportul de activitate/2005 

al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România la rubrica „Donatori şi 

sponsori principali” nu este precizată şi Patriarhia Română. 

Dl.Nifon Mihăilă răspunde că Patriarhia Română a făcut donaţii 

indirecte la filiale şi sectoare. În raportul de activitate/2005 sunt precizaţi 

numai donatorii care au făcut donaţii directe Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România. Patriarhia Română a donat 700.000 euro pentru efectul 

„tsunami-Asia”. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru apreciază că Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România se poate implica şi în activitatea medico-socială; 

în prezent Biserica Ortodoxă nu ajută aceste centre medico-sociale şi nu se 

implică foarte mult în activitatea propriu-zisă a Crucii Roşii. 

Domnia sa apreciază că Societatea Naţională de Cruce Roşie din 

România trebuie să justifice mai clar cheltuielile fondurilor colectate; 

programele comunitare nu „au forţă”, acestea trebuie să se materializeze prin 

mai multe fapte concrete. Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru este de acord cu 

propunerea dl.dep.dr.Paveliu Sorin de amânare a dezbaterilor şi cu înaintarea 

la comisie a o serie de amendamente asupra proiectului de lege în special a 

celor privind sursele de finanţare. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că activitatea 

Crucii Roşii şi implicarea Bisericii ortodoxe trebuie analizate într-un context 

anume; implicarea Bisericii Ortodoxe trebuie să fie mai mult spirituală 

întrucât aceasta nu are fonduri suficiente. Crucea Roşie nu se poate implica 

financiar în activitatea centrelor medico-sanitare; programele comunitare ale 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România sunt importante şi, pe 

viitor, pot fi mai substanţiale în condiţiile în care se va majora procentul de 

la 0,3 % la 1 %. 

Domnia sa propune amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege 

pentru şedinţa din 19.09.2006 pentru a da posibilitatea Societăţii Naţionale 

de Cruce Roşie din România şi membrilor comisiei de a formula 

amendamente. 

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

extinderea lunilor septembrie – octombrie pentru care se colectează 

procentul de 1% din preţul biletelor vândute pentru evenimente culturale şi 

sportive. Domnia sa propune ca să se facă deductibilităţi pentru cei care 

sponsorizează Crucea Roşie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei nu este întrutotul 

de acord cu afirmaţia dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru privind implicarea 

Bisericii Ortodoxe care , în opinia domniei sale, „ face foarte mult cu toate 

că nu are bani mulţi. Biserica catolică dispune de fonduri şi donaţii mai 

multe şi, ca urmare, se poate implica mai mult în activitatea de Cruce Roşie; 

spiritual Biserica Ortodoxă ajută foarte mult activitatea umanitară.” 

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

necesar să se îmbunătăţească finanţarea Crucii Roşii. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune ca taxa de timbru asupra biletelor 

vândute la evenimentele culturale şi sportive să fie percepută pe întregul an. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel consideră că în activitatea Crucii Roşii 

Biserica Ortodoxă are doar o misiune socială. 

Domnia sa este de acord cu amânarea dezbaterilor asupra proiectului 

de lege pentru a fi formulate amendamente, inclusiv o prevedere care să 

cuprindă repartizarea unui procent la filiale. 

Dl.dep.Movilă Petru propune ca, în numele comisiei, să se înainteze o 

adresă Ministerului Finanţelor Publice care să cuprindă întrebări privind 

modalitatea colectării fondurilor, dacă s-au virat sumele în contul Crucii 

Roşii şi ce sume s-au virat. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  întreabă cum sunt organizate filialele. 

În judeţul Olt filiala Crucii Roşii nu are o conducere puternică care să poată 

face lobby pe Crucea Roşie. Domnia sa consideră că la nivelul filialelor ar 

trebui constituit un consiliu de administraţie onorific care să cuprindă şi 

reprezentanţi ai instituţiilor şi întreprinderilor mari care dispun de fonduri şi 

care pot face o popularizare reală a activităţii de Cruce Roşie. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  este de acord cu afirmaţiile 

antevorbitorului său. Domnia sa întreabă ce activităţi desfăşoară Crucea 

Roşie ( de exemplu „se implică în ocrotirea copiilor abandonaţi ?”). 

Dl.Nifon Mihăilă răspunde că la nivelul filialelor funcţionează atât 

voluntari cât şi salarizaţi. 

Referitor la activităţile desfăşurate de Crucea Roşie arată că acestea 

sunt servicii naţionale ( servicii de prim ajutor şi intervenţii în caz de 

dezastre, educaţie pentru sănătate, servicii de căutări persoane, program 

social de urgenţă, etc.) şi programe la nivel comunitar derulate pe judeţe        

( program de prevenire a traficului de fiinţe umane, servicii de îngrijire la 

domiciliu – Arad, program de prevenire a abandonului şcolar – Bacău, etc.). 
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Doamna Steriu Mihaela arată că în structura filialelor există un 

consiliu judeţean care cuprinde voluntari. Filialele funcţionează pe principiul 

descentralizării, având autonomie financiară şi personalitate juridică. În 

fiecare filială lucrează 1 – 3 persoane salarizate iar restul sunt voluntari. La 

sediul central 50 % din personal este salarizat, restul fiind voluntari. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  propune ca în consiliile judeţene să fie 

cooptaţi şi medicii pensionaţi. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune ca un procent din fondurile 

colectate de Crucea Roşie să fie distribuit la centrele medico-sociale. 

Domnia sa apreciază că în unele filiale se face activitate politică. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că se 

poate discuta ce procent să se aloce centrelor medico-sociale, însă acest 

lucru nu se poate trece în lege pentru că nu este oportun, aceste centre fiind 

în responsabilitatea primăriilor şi a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei . 

Dl.dep.Movilă Petru este de părere că Societatea Naţională de Cruce 

Roşie din România se poate implica în activităţi sociale. Propune ca la 

următoarea şedinţă să fie invitaţi şi reprezentanţii Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca la şedinţa următoare să fie invitat 

şi Ministerul Finanţelor Publice . 

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

comisia, în unanimitate, aprobă amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

lege pentru ca atât Societatea Naţională de Cruce Roşie din România cât şi 

comisia să poată formula amendamente. De asemenea, comisia hotărăşte ca 

la următoarea şedinţă a comisiei să participe, ca invitaţi, reprezentanţii 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România prezenţi la şedinţă şi 
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reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice . Totodată comisia va înainta 

o adresă Ministerului Finanţelor Publice solicitând un material privind 

modul cum se colectează fondurile, sumele colectate şi situaţia virării 

acestora în contul Crucii Roşii. 

 

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

dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 193/2006). 

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

dezbaterilor întrucât Comisia pentru muncă şi protecţie socială nu a trimis 

comisiei un punct de vedere asupra amendamentelor. 

Domnia sa supune la vot, iar comisia aprobă, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLx 193/2006). 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 

de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice ( PLX 

230/2006), adoptat de către Senat în şedinţa din 30 martie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 

de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării terapeutice, asigură 
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transpunerea în legislaţia internă a prevederilor Uniunii Europene din 

Directiva 2002/98/EC privind standardele de calitate şi siguranţă ale 

sângelui şi componentelor sanguine umane, Directiva Comisiei 2004/33/EC 

privind anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componentele sanguine, 

Directiva 2005/61/EC cu privire la cerinţele de trasabilitate şi semnalarea 

incidentelor şi reacţiilor adverse severe şi Directiva 2005/62/EC cu privire la 

standardele şi specificaţiile comunitare referitoare la sistemul de calitate 

pentru centrele de transfuzie sanguină. 

 Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că Legea nr.282/2005 prevede măsuri 

de reorganizare a activităţii de donare de sânge şi componente sanguine de 

origine umană, de asigurare a calităţii şi securităţii sanitare, pentru a căror 

transpunere în practică sunt necesare eforturi financiare şi materiale 

importante. 

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

legislaţia secundară nu a fost finalizată în totalitate deoarece, punerea în 

aplicare a prevederilor art.16 prin care drepturile şi obligaţiile donatorilor se 

stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii nu poate fi realizată, în condiţiile 

în care beneficiile ce se acordă persoanelor care donează sânge sunt de 

competenţa mai multor ministere. 

 În acest context, intrarea în vigoare a Legii nr.282/2005 la termenul 

prevăzut poate genera riscul apariţiei unei crize de sânge în unităţile sanitare 

cu paturi, ca urmare a scăderii numărului de donatori, neexistând posibilităţi 

concrete de motivare a lor, ceea ce va influenţa în mod negativ desfăşurarea 

actului medical în condiţii de maximă siguranţă şi fără pericolul pierderii de 

vieţi omeneşti. 

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

proiectul de lege. 
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 Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să 

propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea 

Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, 

donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 

asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice  

( PLX 230/2006), în forma înaintată de către Senat. 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind prevenirea 

accidentelor din mediul subteran speologic şi organizarea activităţii de 

salvare din mediul subteran speologic ( PLx 528/2006), adoptată de către 

Senat în şedinţa din 5 iunie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei face o scurtă 

prezentare a proiectului de lege. Domnia sa arată că,  în România, la ora 

actuală, nu există legislaţia necesară privind normele de protecţie în mediul 

subteran speologic. 

 Aderarea la Uniunea Europeană impune crearea cadrului adecvat 

pentru prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic şi intervenţia la 

acest tip de accidente, în conformitate cu cele ale statelor membre din 

Uniunea Europeană. Echipele de intervenţie pentru mediul subteran 

speologic formate din speologi se regăsesc în majoritatea ţărilor din Uniunea 

Europeană . 

 Această propunere legislativă reglementează prevenirea accidentelor 

din mediul subteran speologic, formarea şi şcolarizarea/pregătirea echipelor 

de intervenţie şi coordonarea operaţiunilor din mediul subteran speologic în 
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cazul producerii unui accident. Ea prevede crearea unor mecanisme simple şi 

eficiente pentru a garanta siguranţa turiştilor atât români cât şi străini, şi 

numai turişti ci şi toate celelalte categorii de persoane care vizitează zonele 

carstice de pe întreg teritoriul României. 

 Prin prezentul proiect de lege se înfiinţează echipe de intervenţie 

pentru mediul subteran speologic, formate din speologi voluntari, la fel ca şi 

în celelalte ţări europene. Aceste echipe, alături de alte instituţii specializate 

– Pompieri, Protecţie Civilă, Ambulanţă – vor putea contribui la deservirea 

comunităţii locale. Prin pregătirea tehnică pe care aceste echipe o posedă, 

acestea pot interveni în diferite situaţii de urgenţă, care pun în pericol viaţa 

cetăţenilor. 

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

modificarea titlului prin eliminarea sintagmei „din mediul subteran 

speologic” care se regăseşte după sintagma „... prevenirea accidentelor”. 

 La art.2 propune ca în textul legii sintagma „activitate de salvare din 

mediul subteran speologic” să fie denumită „salvaspeo”. Aceiaşi denumire 

să se folosească în tot cuprinsul legii. 

 La art.4 propune ca „numărul echipelor salvaspeo” din fiecare judeţ să 

fie stabilit de consiliul judeţean. 

 La art.8 propune ca sintagma „persoană dispărută” să fie înlocuit cu 

„persoană dispărută şi găsită”. 

 Supuse la vot cele 4 amendamente au fost adaptate în unanimitate. 

 La art.17 dl.dep.dr.Luchian Ion propune ca sintagma „ambulanţe 

judeţene/locale” să se înlocuiască cu sintagma „serviciile de ambulanţă 

judeţene/locale”. 

 La art.18 propune să se introducă cuvântul „salvamont” şi finalul 

textului să se completeze cu sintagma „la unităţile spitaliceşti”. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentele propuse care sunt votate în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune ca la art.24 lit.b) cuvântul „şcolilor” 

să se înlocuiască cu cuvântul „cursurilor”. 

La lit.d) propune înlocuirea sintagmei „ are o stare de sănătate 

corespunzătoare” cu sintagma „este apt din punct de vedere medical”. 

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

două amendamente care sunt adoptate în unanimitate. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca la art.25 cuvântul „omogenizare” să 

se înlocuiască cu „interoperabilitate”. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

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

art.29 după sintagma „ de clasificare” să se introducă sintagma „în funcţie de 

gradul de dificultate”. 

Amendamentul este votat în unanimitate. 

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

adoptarea proiectului de lege cu amendamentele aprobate. 

Comisia votează în unanimitate adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele care vor face obiectul raportului comisiei. 

  

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

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale ( Plx 357/2006), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 13 aprilie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Dl.dep.dr.Bonis Istvan , în calitate de coiniţiator, arată că serviciile de 

asistenţă medicală umană pot fi prestate în două forme de organizare: fie în 
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forme de organizare de tip cabinete medicale în conformitate cu Ordonanţa 

Guvernului nr. 124/1998, fie în societăţi comerciale în conformitate cu 

Legea nr.31/1990. 

 Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu 

obligaţia de a înştiinţa autoritatea care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea 

unităţii medicale. Înainte de apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 

aceste servicii de asistenţă medicală erau prestate în cadrul unor societăţi 

comerciale. 

 Datorită situaţiei create prin aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998 medicul care a deschis un cabinet medical în baza Legii 

nr.31/1990 nu a avut posibilitatea de a transfera bunurile ( mobile şi imobile) 

la cabinetele medicale transformate conform Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998. 

 Investiţiile au fost afectate pentru executarea în bune condiţii a 

activităţii medicale. Astfel, prin transmiterea dreptului de proprietate de la 

societăţile comerciale la cabinetele medicale urmează a se calcula impozit pe 

venit şi taxă judiciară de timbru în condiţiile legii. 

 Pentru eliminarea impozitului şi taxei judiciare de timbru s-a propus 

să se elimine şi discriminarea creată de aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998. Anularea impozitului şi taxei judiciare de timbru se referă doar la 

bunurile care erau în patrimoniul societăţilor comerciale la data intrării în 

vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998. 

 Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că în cazul transformării SRL-ului 

în cabinet medical conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 patrimoniul 

mobil şi imobil a rămas în inventarul SRL-ului. 
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 Dl.dep.dr.Luchian Ion este de acord cu adoptarea propunerii 

legislative. Prin Legea nr.31/1998 medicii au fost obligaţi să-şi restrângă 

activitatea numai la servicii medicale. 

 Dl.Ervin Szekely arată că pe fond este de acord cu propunerea 

legislativă deoarece este vorba de activitate medicală însă conssdieră că 

transferarea patrimoniului trebuie să se facă conform Legii nr.31/1990 

deoarece scutirea de taxe ar crea disfuncţionalităţi în sistemul financiar. 

 Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  este de acord cu promovarea 

propunerii legislative deoarece se acordă facilităţi medicilor. Legea 

nr.31/1990 prevede că la desfiinţarea SRL patrimoniul se lichidează; acest 

lucru se face contra cost. Următorul pas este înfiinţarea cabinetului medical 

conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 care de asemenea se face 

contra cost . 

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

antevorbitorul său şi subliniază că prin adoptarea propunerii legislative se 

creează facilităţi pentru medici absolut necesare pentru medici. Propunerea 

legislativă trebuie adoptată chiar dacă Ministerul Finanţelor Publice nu este 

de acord. 

 Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că propunerea legislativă a fost 

respinsă de Senat deoarece nu au ştiut că este vorba de aparatura medicală. 

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

Senat se resping o serie de acte normative – de exemplu Legea medicinii 

complementare şi alternative. Domnia sa informează comisia că astăzi a 

cerut în Plen retragerea la comisie a medicinii complementare şi alternative 

întrucât necesită îmbunătăţiri. Solicită Ministerului Sănătăţii Publice , 

respectiv domnului Ervin Szekely , secretar de stat la Ministerul Sănătăţii 

Publice , prezent la şedinţă să facă o serie de amendamente. După 
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îmbunătăţirea legii, comisia va depune la Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor un nou raport de adoptare al acestui proiect de lege. În 

consecinţă subliniază domnia sa „ la Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor se lucrează foarte mult.” 

 Dl.dep.Movilă Petre propune ca la finalul textului sintagma „poate fi 

dizolvată în condiţiile legii” să se înlocuiască cu „se dizolvă în condiţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998”. 

 Dl.Ervin Szekely este de acord cu adoptarea propunerii legislative cu 

amendamentul formulat mai sus. 

 Dl.dep.dr.Bonis Istvan este de acord cu amendamentul. 

 Dl.dep.dr.Paveliu Sorin este pentru adoptarea propunerii legislative 

dar subliniază că este posibil ca prevederea din propunerea legislativă să 

intre în contradicţie cu Codul fiscal. Domnia sa propune ca să fie invitaţi 

reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice pentru a lămuri această 

problemă. 

 Propunerea de modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 

prevede  că transferul dreptului de proprietate se face cu titlu gratuit fără a fi 

supus unui impozit sau taxă judiciară de timbru. În prezent, transformarea 

SRL în cabinet medical conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 se 

face prin lichidarea SRL-ului şi înfiinţarea cabinetului medical, ambele 

necesitând cheltuieli. Dacă ne referim la aparatură ( exemplu ecograf) acesta 

trebuie vândut şi pentru că este vorba de venit se plăteşte, la stat, taxa de      

16 %. În cazul în care se doreşte să-l transfere la cabinetul medical nou 

înfiinţat se pune întrebarea „ ce se trece în fişa contabilă”. Domnia sa 

consideră că trebuie gândit foarte bine pentru a nu scăpa din mână această 

problemă. 
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 Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că trebuie modificată toată Ordonanţa 

Guvernului nr. 124/1998. De exemplu : la art.1 alin.(3) lit.d) trebuie eliminat 

cuvântul „medicală” întrucât este vorba de o societate civilă; la art.9 trebuie 

introduse prevederile prin care cheltuielile pentru perfecţionare continuă se 

scad din veniturile realizate ( de exemplu decontările pentru congrese ). 

 La art.12 alin.(2) lipseşte sintagma „contra cost”. 

 La art.14 alin (7) trebuie eliminată sintagma „de vânzare sau”, iar la 

art.15 alin(1) lit.a) să se elimine sintagma” să aibă obiect unic de activitate”. 

Domnia sa propune amânarea dezbaterilor pentru următoarea şedinţă pentru 

a se putea face amendamente asupra întregii Ordonanţe a Guvernului 

nr.124/1998. 

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

principiu cu antevorbitorul său, inclusiv cu propunerea de amânare a 

dezbaterilor. Domnia sa susţine introducerea la art.9 a unui text privind 

scăderea cheltuielilor pentru perfecţionare continuă (congresele intră în acest 

tip de perfecţionare) din veniturile realizate. 

 Referitor la propunerea legislativă aflată în dezbatere, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim propune adoptarea acesteia în şedinţa de astăzi, 

cu un amendament ca alin. nou privind scăderea cheltuielilor pentru 

perfecţionarea continuă din veniturile realizate. 

 Dl.dep.dr.Paveliu Sorin afirmă că „putem să adoptăm propunerea 

legislativă în forma propusă de antevorbitor, însă crede că Ministerul 

Finanţelor Publice se va opune. Domnia sa revine asupra modificării 

Ordonanţei Guvernului nr.124/1998. Astfel, propune ca pe tot cuprinsul 

ordonanţei , sintagma „medic stomatolog” să se înlocuiască cu sintagma 

„medic dentist”. 
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 Dl.dep.Movilă Petru consideră că ar fi necesar punctul de vedere al 

Ministerului Finanţelor Publice . 

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

cu propunerea antevorbitorului său şi îl invită pe dl.dep.dr.Paveliu Sorin să 

formuleze amendamente asupra Ordonanţei Guvernului nr.124/1998. 

La art.12 alin.(1) propune eliminarea sintagmei „sunt obligate”, întrucât nu 

toate cabinetele medicale au contract cu casele de asigurări. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  intervine, arătând că activităţile 

epidemiologice sunt obligatorii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că acele 

cabinete medicale care nu au contract cu casele de asigurări nu sunt obligate 

să efectueze activităţi epidemiologice. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel  nu este de acord cu antevorbitorii săi, 

întrucât toate cabinetele medicale trebuie să efectueze vaccinări (conform 

programului naţional de sănătate). Sunt o serie de cabinete de 

dermatologie/ginecologie , etc. care trebuie să raporteze cazurile luate în 

evidenţă. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că este vorba de o prezentare 

statistică şi raportare imediată a cazurilor, ceea ce înseamnă obligaţii, altfel 

prin „ascunderea cazurilor” (de ex.varicelă, sifilis, etc.), medicul poate 

deveni un caz penal. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel afirmă că în Contractul-cadru se precizează 

exact cine efectuează activităţi epidemiologice. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, de exemplu, un caz de hepatită 

obligă medicul să raporteze şi să aplice tratamentul corespunzător. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru propune ca sintagma „sunt obligate” 

să se menţină în textul art.12 (1). 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca 

sintagma „activitate epidemiologică” să se completeze cu sintagma „de 

urgenţă”. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru nu este de acord cu propunerea 

anterioară. Domnia sa apreciază că din textul alin.(1) reiese că această 

activitate se efectuează numai de cabinete medicale care sunt în relaţie 

contractuală cu casele de asigurări. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei răspunde că din 

lege nu reiese că sunt obligate să efectueze activităţi epidemiologice numai 

aceste cabinete medicale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca la finalul art.12 (2) să se 

introducă sintagma „contra cost” fiind vorba de urgenţe medicale dentare . 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan propune ca urgenţele stomatologice să se 

efectueze în spitale sau în cabinete dentare care au gardă de noapte; pentru a 

evita eventualele agresiuni asupra medicului sau furtului aparaturii. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că în unele spitale s-au înfiinţat 

servicii medicale dentare de gardă, însă medicii dentişti au refuzat să 

deservească la aceste cabinete . 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că efectuarea gărzilor 

stomatologice în spital necesită plata medicilor dentişti din bugetul 

spitalului. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  apreciază că „nu se pot lăsa oamenii 

fără servicii medicale dentare de urgenţă şi permanenţă; oamenii trebuie să 

ştie unde se pot adresa în caz de urgenţă”. 

Domnia sa este de acord cu propunerea dl.dep.dr.Paveliu Sorin. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că în judeţul Iaşi, casele de asigurări au 

toată disponibilitatea pentru funcţionarea centrelor de permanenţă; 
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asigurarea permanenţei ar trebui reglementată împreună cu Colegiul 

Medicilor din România , deoarece medicii nu doresc să activeze în aceste 

centre. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru răspunde că într-adevăr medicii nu 

doresc să asigure permanenţa în centrele de permanenţă, deoarece li s-a 

acordat „o portiţă plătită prin programul de prevenţie”. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  propune ca urgenţa medicală dentară 

să devină obligatorie în serviciile din spitale. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că în spitale se asigură urgenţa 

medicală de zi. Textul alin.(2) se referă la urgenţa medicală dentară de zi şi 

nu cea de noapte, care este plătită de Ministerul Sănătăţii Publice. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că pentru bolnavii internaţi, urgenţele 

medicale dentare sunt asigurate şi sunt plătite de Ministerul Sănătăţii 

Publice. 

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

menţină textul iniţial al art.12 alin.(2). 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan consideră că medicul dentar privat nu poate fi 

obligat să asigure garda de noapte. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că tarifele pentru urgenţele 

medicale dentare  trebuie prevăzute în Contractul-cadru. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca textul alin.(2) să se 

completeze cu sintagma „în centre prestabilite”. 

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

urgenţele medicale dentare (hemoragii, abcese, etc.) trebuie asigurate în 

centre prestabilite. 
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Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru consideră că în cazul în care nu se 

vor stabili tarifele pentru urgenţele medicale dentare prin Contractul-cadru, 

medicii dentari vor refuza să le efectueze. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine şi arată că obligaţia urgenţelor 

medicale şi medicale dentare este prevăzută în Contractul-cadru. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune reformularea art.12 alin.(2) astfel: 

„Cabinetele medicale dentare aflate în relaţie contractuală cu casele de 

asigurări de sănătate vor asigura urgenţele medicale dentare, contra cost, 

prin rotaţie, în centre prestabilite”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune eliminarea din cuprinsul art.14 

alin.(7) a sintagmei „de vânzare”, pentru că sistemul de vânzare a 

cabinetelor medicale a fost stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 110/2005.  

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune completarea art.5 cu un nou alineat 

(21) „Înfiinţarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de 

înfiinţare pentru cabinetul medical. Motivarea constă în eliminarea 

discriminărilor existente între medicii care au cabinete medicale individuale 

în oraşe şi cei care au cabinete medicale în zonele rurale. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că în anul 2004, medicii din mediul 

rural şi-au deschis puncte secundare în mediul urban, iar ulterior, au renunţat 

la cabinetele medicale din mediul rural . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că , în prezent, autorizaţia eliberată 

pentru înfiinţarea punctelor secundare  este valabilă pentru aceeaşi localitate 

(de ex. se pot deschide puncte medicale secundare în satele care aparţin de 

aceiaşi comună). 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  nu este de acord cu deschiderea 

punctelor secundare deoarece în opinia domniei sale medicii nu mai pot fi 

controlaţi. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă „care este modalitatea societăţilor 

medicale de a deschide puncte secundare „ . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că în oraşe, conform Contractului-

cadru nu se pot deschide puncte sanitare. 

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

deschiderea punctelor sanitare este benefică şi consideră că propunerea 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin este pertinentă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că puterea de decizie pentru 

deschiderea punctelor sanitare trebuie să aparţină Colegiului Medicilor din 

România . 

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

unele zone rurale trebuie să se deschidă puncte sanitare. Distanţa între sate şi 

comune, trebuie să constituie un criteriu de bază în deschiderea acestor 

puncte. Domnia sa subliniază, încă odată, necesitatea deschiderii punctelor 

secundare, urmând ca funcţionarea să se facă pe principiul concurenţei. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică subliniază că prin deschiderea 

punctelor secundare se creează un monopol de către o serie de firme care au 

putere financiară. Contractul-cadru stabileşte punctele secundare în funcţie 

de numărul de locuitori şi distanţă. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu subliniază că este de acord cu deschiderea 

punctelor secundare numai în aceeaşi localitate în care este cabinetul 

medical individual. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că sunt două 

argumente: - pro deschidere a punctelor secundare care deschide piaţa 

concurenţială; 

- contra deschidere a punctelor secundare, deoarece pot fi înfiinţate 

pe „teritoriul” altui medic, ceea ce înseamnă că pacienţii pot migra la acesta, 

dar şi în acest caz funcţionează concurenţa. 

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

amendamentul dl.dep.dr.Paveliu Sorin asupra art.5; introducerea alin.(21). 

Comisia votează adoptarea acestuia cu 9 voturi pentru şi 3 voturi contra. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune reformularea art.8 lit.e) 

astfel:”activităţi de cercetare şi învăţământ realizate direct prin contracte cu 

instituţii de învăţământ sau de cercetare de stat sau private”. 

Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune ca din lege să se elimine 

sintagma „obiect unic de activitate”. 

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

întrucât activitatea medicală are specificul ei. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică ridică problema refuzului unor primari 

de a vinde cabinetele medicale. Domnia sa propune ca să se stipuleze în 

Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 sancţiuni pentru aceşti primari. 

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

antevorbitorul său şi propune un amendament „primarii care refuză să vândă 

cabinetele medicale vor fi sancţionaţi”. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că această prevedere trebuie cuprinsă 

în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind vânzarea 

cabinetelor medicale. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează 

comisia că dl.dep.Movilă Petru are o propunere legislativă de modificare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 la care domnia sa doreşte 

să fie co-iniţiator. 

Dl.dep.Movilă Petru propune membrilor comisiei să devină           

co-iniţiatori ai propunerii legislative. 

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

propunerea legislativă, iar comisia a adoptat, în unanimitate, propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale ( Plx 

357/2006), cu amendamentele aprobate care vor face obiectul raportului 

comisiei. 

 

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

discutat şi alte probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şapte 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. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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