
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/270 / 25  mai  2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 23, 24  şi 25.05.2006 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

23.05.2006 între orele 14,00 - 19,00 , în ziua de 24.05.2006 între orele  9,00 

– 16,00 , iar în ziua de 25.05.2006 între orele 9,00 – 12,00 având  

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLX 193/2006)              

( sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială) . 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă 

funcţii publice ( Plx nr.267 /2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2006 privind măsurile ce se aplică 

pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare ( PLX 

304/2006).  

4. Diverse. 
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5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi reprezentanţi ai 

Ministerului Sănătăţii  şi ai Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Handicap . 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la dezbateri asupra 

proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap ( PLX 193/2006). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, crearea serviciilor 

corespunzătoare la nivelul comunităţilor bazate pe o strategie clară şi în 

conformitate cu particularităţile locale, ocuparea şi încadrarea în muncă în 

concordanţă cu noua legislaţie europeană în domeniu. Proiectul de lege 

promovează cu prioritate măsuri active de protecţie şi independenţă 

personală faţă de dependenţa de ajutoarele instituţionale. 

 Aşa cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială sesizate, în fond, cu dezbaterea proiectului de lege au hotărât ca 

şedinţele în care se analizează amendamentele înregistrate să se desfăşoare 

separat. 

În urma audierilor şi dezbaterilor s-au desprins următoarele aspecte: 

- Proiectul de lege a fost elaborat cu sprijinul organizaţiilor 

neguvernamentale care au ca obiect de activitate apărarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; în continuare proiectul de lege a fost dezbătut în 
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Consiliul Economic şi Social şi discutat cu toate ministerele implicate 

inclusiv Ministerul Finanţelor Publice . Efortul financiar este estimat la 

aproximativ 3.400 miliarde ROL/an. 

- Proiectul de lege , care are ca scop asigurarea exercitării de 

către persoanele cu handicap a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în 

vederea creşterii calităţii vieţii lor, trebuie îmbunătăţit astfel încât să 

răspundă nevoilor reale ale persoanelor. În acest sens cele aproximativ 200 

de amendamente formulate vin în sprijinul protecţiei şi promovării 

drepturilor acestora. Aspectele tratate în amendamente se referă în principal 

la următoarele : 

- persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea 

transportului pe calea ferată, fluvial sau cu autobuzele oriunde în ţară; 

- preşcolarii, elevii , studenţii cu handicap, împreună cu 

însoţitorii sau asistenţii personali au dreptul la locuri gratuite în tabere de 

odihnă odată pe an ; 

- pentru a nu fi prejudiciat în acordarea acestui drept s-a 

propus creşterea cuantumurilor pentru indemnizaţia lunară a adultului cu 

handicap; 

- pentru asigurarea reală a accesului în învăţământ şi 

pregătire în meserii a persoanei cu handicap s-a propus garantarea accesului 

la educaţie; 

- un alt amendament se referă la eliminarea reevaluării 

periodice de către comisia de evaluare a persoanelor cu handicap ireversibil; 

s-a apreciat că, în cazul persoanelor cu handicap grav şi definitiv, 

reevaluarea periodică este inutilă şi reprezintă un act birocratic. S-a propus 

ca în situaţia în care nu se renunţă la reevaluarea periodică, să se prezinte la 

comisia de evaluare tutorele sau un membru al familiei, iar în situaţii foarte 
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grave un membru al comisiei de evaluare să se deplaseze la domiciliul 

bolnavului. 

- S-a apreciat că atât proiectul de lege cât şi amendamentele 

trebuie dezbătute şi adoptate cu foarte multă atenţie, întrucât prevederile 

legii vor marca activitatea persoanelor cu handicap pentru viitorii 5 – 10 ani. 

- Întrucât reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 

cu Handicap a afirmat că nu este de acord cu amendamentele propuse, 

susţinând proiectul de lege înaintat de Senat, comisia a solicitat acestei 

instituţii ca până la următoarea şedinţă a comisiei să prezinte un punct de 

vedere scris asupra fiecărui amendament  cu argumente pro şi contra. 

- S-a apreciat că lista privind încadrarea în grade de handicap este 

incorectă deoarece nu cuprinde o serie de boli ireversibile ( de exemplu 

accidentul cerebro-vascular, schizofrenia după 25 ani, scleroza în plăci). S-a 

propus ca la următoarea şedinţă să fie invitaţi preşedinţii comisiilor de 

specialitate din Ministerul Sănătăţii pentru a prezenta criteriile medico-

psiho-sociale pentru fiecare handicap care stau la baza întocmirii listei 

pentru încadrarea în grad de handicap .  

 De asemenea s-a propus ca lista privind criteriile medico-psiho-

sociale pentru încadrarea în grad de handicap să devină anexă la lege. 

- Referitor la criteriile medico-psiho-sociale s-a apreciat că nu se 

poate face o disjuncţie între ele, acestea fiind inseparabile ( integrarea în 

societate a persoanelor cu handicap se face mai uşor sau mai greu în funcţie 

de  diagnostic ). 

 În urma dezbaterilor s-au desprins următoarele concluzii: 

- Având în vedere multiplele implicaţii sociale şi economice  ale 

Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

comisia a hotărât că până la data de 29.05.2006 Autoritatea Naţională pentru 
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Persoanele cu Handicap să înainteze comisiei , în scris, argumentele de 

respingere sau susţinere pentru fiecare amendament propus. 

- Amendamentele propuse ( în număr de 200 ) sunt pertinente şi 

corecte venind în sprijinul promovării drepturilor persoanelor cu handicap. 

- Comisia a hotărât să fie invitaţi la audieri preşedinţii comisiilor 

de specialitate din Ministerul Sănătăţii pentru a prezenta lista cu criteriile 

medico-psiho-sociale pentru încadrarea în grad de handicap De asemenea 

comisia a apreciat că această listă trebuie să devină o anexă la prezenta lege. 

- Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap     

( PLX 193/2006)  până la şedinţele din perioada 6 – 8 iunie 2006,  pentru a 

da posibilitatea membrilor comisiei şi reprezentanţilor Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Handicap de a studia şi analiza în amănunt cele 200 de 

amendamente. 

 

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

fond, asupra propunerii legislative privind controlul medical general asupra 

stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcţii publice ( Plx nr.267 

/2006). 

Prin prezenta propunere legislativă se prevede ca persoanele care 

ocupă sau urmează  să fie alese ori numite în funcţii de demnitate publică, 

magistraţii şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

autorităţilor publice centrale şi locale să aibă dreptul şi obligaţia de a se 

supune, în fiecare an, la un control medical general asupra stării de sănătate, 

inclusiv controlului psihiatric, costul urmând a fi suportat din bugetul acestor 

autorităţi publice, refuzul efectuării controlului medical fiind sancţionat cu 

amendă contravenţională. 
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În urma dezbaterilor Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, respingerea propunerii legislative privind controlul medical 

general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcţii publice       

( Plx 267/2006) în baza următoarelor argumente: 

- Ordinul comun al ministrului muncii şi ministrului sănătăţii şi 

familiei nr.508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţie a 

muncii  prevede că „angajatorii din orice domeniu de activitate , atât din cel 

public, cât şi din cel privat, sunt obligaţi să respecte reglementările privind 

examenul medical la angajarea în muncă, controlul periodic şi examenul 

medical la reluarea muncii; 

- Hotărârea Guvernului nr.52/2005 pentru aprobarea 

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 , la art.37,  prevede 

dreptul şi obligaţia  asiguraţilor în vârstă de peste 18 ani de a efectua un 

control medical anual pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în ceea 

ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea; 

- Pentru unele persoane prevăzute la art.1 ( preşedintele 

României, senatori, deputaţi ) există reglementări exprese în Constituţia 

României ( art.70 alin.(2), art.95, 96 şi art.106) iar promovarea unei legi 

speciale pentru persoanele prevăzute la art.1, conform reglementărilor 

Consiliului Europei, ar fi discriminatorie. 

 

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

vederea avizării , a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru 

monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare ( PLX 304/2006). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ridicarea restricţiilor 

de vânătoare în cazul speciilor sedentare de păsări de interes vânătoresc pe 

teritoriul României, cu excepţia vânării acestora pe fondurile de vânătoare şi 

în zonele în care evoluează gripa aviară, în contextul menţinerii acţiunilor de 

supraveghere a păsărilor sălbatice şi domestice pe teritoriul României în 

vederea eradicării gripei aviare, promovate prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a 

suspiciunii influenţei aviare, propusă la abrogare prin proiect. 

În cadrul dezbaterilor, comisia a apreciat că, având în vedere situaţia 

existentă în actualul context epidemiologic, pentru a se evita emiterea 

succesivă de ordonanţe de guvern ar fi necesar să se modifice şi completeze  

actul normativ de bază.  În condiţiile în care situaţia privind criza aviară nu 

se îmbunătăţeşte comisia a hotărât organizarea în următoarea săptămână a 

unor audieri cu această temă . 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, 

combaterea şi eradicarea gripei aviare ( PLX 304/2006), în forma adoptată 

de Senat. 

 

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

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul cinci 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. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim         

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu 

Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel   

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar 

al PD ) , fiind absent motivat dl.dep.Movilă Petre    ( Grup Parlamentar al 

PD ). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


