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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de  27 şi  28 februarie 2007 

 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 27 februarie 2007 între orele 14,00 – 19,00 şi  în ziua de 28 

februarie 2007 între orele 9,00 - 16,00 având următoarea ordine de 

zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative 

privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnicienilor 

Dentari din România (PLx 178/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea creşelor (PLx 16/2007). 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul 

organizării comune a pieţei vitivinicole nr.244/2002 (PLx 

18/2007). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan  ,vicepreşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi 

care a fost aprobată în unanimitate . 

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

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind 

exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din 

România (PLx 178/2006), Camera Deputaţilor fiind cameră 

decizională. 

În urma dezbaterilor comisia, în unanimitate, a votat 

adoptarea propunerii legislative cu o serie de amendamente care 

vor face obiectul raportului comisiei. Principalele amendamente se 

referă la : 

- Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face în baza 

diplomei, titlului sau certificatului eliberate de o instituţie de 
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învăţământ cu profil de tehnică dentară, conform normelor Uniunii 

Europene de către statele membre ale Uniunii Europene, state 

aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei 

Elveţiene; 

- Profesia de tehnician dentar, care poate fi practicată în 

unităţi sanitare publice, cabinete de liberă practică pentru servicii 

publice conexe actului medical, laboratoare private şi societăţi 

comerciale, se realizează prin confecţionarea şi producerea de 

dispozitive tehnico-medicale şi proteze dentare unicate în baza 

unei comenzi eliberate de medicul dentist; 

- Pentru corelare cu Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sanitar s-au introdus noi articole prin care s-au stabilit 

drepturile şi obligaţiile tehnicienilor dentari; 

- Exercitarea profesiei se face pe baza certificatului de 

membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari şi a autorizaţiei de 

liberă practică eliberate de Ministerul Sănătăţii Publice ; pentru 

tehnicienii dentari din alte ţări ( în afara celor din Uniunea 

Europeană , Spaţiul Economic European şi Confederaţiei 

Elveţiene) înscrierea în Ordinul Tehnicienilor Dentari din România 

este opţională, în condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea vor fi 

stabilite prin convenţii încheiate între părţi; 

- Încetarea dreptului de a practica profesia de tehnician 

dentar atrage după sine pierderea calităţii de membru al Ordinului 
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Tehnicienilor Dentari din România şi radierea din Registrul Unic 

al Tehnicienilor Dentari; 

- S-au stabilit procedura de înfiinţare a Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România şi modul de alegere a 

membrilor în organele de conducere la nivel naţional şi judeţean. 

Au fost formulate şi aprobate, în unanimitate, amendamente 

asupra art.1 şi 2 , art. 4 – 12, art.14 – 16, art.19 – 21, art.23 – 26, 

art.31 – 33, art.36 – 38, art.40. art.42 – 44, art.46, art.49 şi art.50. 

 

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

dezbaterea şi  avizarea propunerii legislative privind organizarea şi 

funcţionarea creşelor (PLx 16/2007), Camera Deputaţilor fiind 

prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 

reformei privind sistemul de îngrijire, asistenţă şi educare a 

copiilor. 

Propunerea legislativă este structurată pe 8 capitole care se 

referă, în principal, la creşele  sociale, veniturile creşei, atribuţiile 

personalului acesteia, răspunderea juridică pentru încălcarea 

anumitor prevederi din propunerea legislativă. 

Totodată, iniţiativa legislativă propune modificarea art.15 

alin.(5) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată şi 

abrogarea Hotărârii Guvernului nr.360/1991 privind organizarea 
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activităţii creşelor şi grădiniţelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor 

la întreţinerea copiilor din aceste unităţi. 

În urma dezbaterilor comisia , în unanimitate, a hotărât 

amânarea acordării avizului asupra propunerii legislative, pentru a 

analiza amendamentele înaintate în şedinţa de astăzi. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a 

pieţei vitivinicole nr.244/2002 (PLx 18/2007), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a 

pieţei vitivinicole nr.244/2002, cu prevederi vizând registrul 

plantaţiilor viticole declaraţia de producţie şi de defrişare a 

plantaţiilor viticole şi carnetul de viticultor. 

Totodată se propune abrogarea dispoziţiilor referitoare la 

subprodusele vitivinicole care fac obiectul Regulamentului ( CE) 

nr.1576/1999 privind stabilirea regulilor generale cu privire la 

definirea, desemnarea şi prezentarea băuturilor spirtoase, etc. 

În urma dezbaterilor comisia, în unanimitate, a hotărât 

amânarea acordării avizului asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul 
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organizării comune a pieţei vitivinicole nr.244/2002 (PLx 18/2007) 

pentru a da posibilitatea studierii aprofundate a amendamentelor 

depuse la comisie în şedinţa de astăzi. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul şase 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. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi:  

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

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

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

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

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

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

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

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 ) , 
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dl.dep.dr.Dida Corneliu ( 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.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) . 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 


