
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/100 / 22  martie  2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de  20, 21 şi 22  martie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 20 martie 2007 între orele 9,00 – 15,30 , în ziua de 21 

martie 2007 între orele 14,30 – 18,30 şi  în ziua de 22 martie 2007 

între orele 9,00 - 12,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă  (PLx 

886/2006). 

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2006 pentru 

modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 

privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean 

şi local ( PLx 107/2007). 

3. Diverse. 

Administrator
Original
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4. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , supunând la vot 

ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate. 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de 

Lege privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină 

sportivă   (PLx 886/2006) , adoptat de către Senat în şedinţa din 14 

noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege reglementează explicit un domeniu din 

sănătatea publică, care nu dispune de o formă normativă, respectiv 

medicina sportivă şi are în vedere îmbunătăţirea actelor normative 

în vigoare cu referire la medicina sportivă. 

Reglementarea specialităţii de medicină sportivă şi a 

atribuţiilor medicului specialist în medicină sportivă este rezultatul 

colaborării dintre practicienii în domeniu şi federaţiile naţionale de 

sport. 

În urma dezbaterilor care au urmat s-a constatat că proiectul de 

lege este absolut necesar dar conţine o serie de neclarităţi , precum 

şi unele contradicţii cu legislaţia în vigoare privind asigurările 

sociale de sănătate. 
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De asemenea, Comisia pentru sănătate şi familie a stabilit că 

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii Publice asupra 

proiectului de lege aflat în discuţie, în forma adoptată de către 

Senat, este absolut necesar pentru îmbunătăţirea textului legii. 

În acest sens, comisia a solicitat expres punctul de vedere al 

Ministerului Sănătăţii Publice şi a hotărât, în unanimitate, 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă   (PLx 

886/2006) , în următoarea şedinţă a comisiei. 

 

La punctul doi 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.120/2006 

pentru modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr. 

70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 

judeţean şi local ( PLx 107/2007), adoptată de către Senat în 

şedinţa din 27 februarie 2007, Camera Deputaţilor fiind cameră 

decizională şi cu care este sesizată împreună cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.99/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, s-a creat posibilitatea consiliilor judeţene şi 
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consiliilor locale să înfiinţeze, cu avizul Ministerului Sănătăţii 

Publice , Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei , unităţi de asistenţă 

medico-socială, prin reorganizarea unor unităţi sanitare publice. 

Pentru optimizarea funcţionării unităţilor sanitare înfiinţate, în 

condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002, în comune, prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 78/2004, s-a reglementat trecerea 

acestora în responsabilitatea administrativă şi financiară a 

consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărau 

altfel, asumându-şi obligaţiile financiare. 

La această dată, unităţile de asistenţă medico-socială sunt 

organizate ca instituţii publice cu personalitate juridică finanţate 

din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetele locale, în 

funcţie de subordonare. 

Veniturile unităţilor de asistenţă medico-socială se constituie 

din sume de la bugetul de stat acordate, potrivit pct.23 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în  domeniul 

sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative 

în domeniul sanitar, începând cu anul 2007, pentru finanţarea 

cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali 

din aceste unităţi, precum şi a cheltuielilor cu medicamente şi 

materiale sanitare, din contribuţii personale ale beneficiarilor 
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serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora, aprobate 

în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliilor locale, consiliilor 

judeţene sau ale Consiliului General al municipiului Bucureşti, 

după caz, respectiv din donaţii, sponsorizări şi alte venituri. 

Având în vedere importanţa deosebită şi urgenţa finanţării 

tuturor activităţilor acestor unităţi, determinate de impactul social 

al activităţilor derulate la nivelul acestora, toate acestea vizând 

interesul public şi constituind situaţii excepţionale, a căror 

reglementare nu poate fi amânată, comisia a apreciat că este 

necesară modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

70/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.99/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin prezentul proiect de lege se propune crearea cadrului legal 

pentru trecerea unităţilor medico-sociale înfiinţate , în condiţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.99/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, în oraşele care au mai puţin de 5000 de locuitori, în 

responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, 

dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, asumându-şi 

obligaţiile de finanţare.  

De asemenea, activitatea desfăşurată în cadrul tuturor acestor 

unităţi medico-sociale a demonstrat că acestea reprezintă o 

alternativă viabilă şi eficientă de a rezolva nevoile sociale şi 
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medicale ale persoanelor defavorizate, contribuind în acest fel atât 

la creşterea satisfacţiei beneficiarilor serviciilor respective, cât şi la 

eficientizarea funcţionării spitalelor din comunitate, prin 

degrevarea lor de bolnavii cronici care rămâneau internaţi pentru 

perioade mai lungi, deoarece nu aveau alte alternative de a fi 

îngrijiţi, context în care se reiterează că obiectivul vizat de acest 

proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, motivat prin 

necesitatea de a nu crea presiuni asupra unor bugete locale, care nu 

pot fi rezolvate în condiţiile existenţei unor resurse financiare 

anuale insuficiente şi, respectiv, prin aceea referitoare la asigurarea 

premiselor necesare pentru funcţionarea, în condiţii bune, începând 

cu anul 2007, a unităţilor medico-sociale din oraşele care au mai 

puţin de 5000 locuitori, constituie o situaţie extraordinară, a cărei 

reglementare nu poate fi amânată. 

În urma dezbaterilor care au urmat s-a constatat că, pentru 

susţinerea cheltuielilor pe care le implică preluarea de către 

consiliile judeţene a centrelor medico-sociale, Ministerul 

Finanţelor Publice va promova o hotărâre de Guvern prin care se 

vor aloca fondurile necesare pentru anul 2007, până la data de 15 

martie 2007. Deoarece această hotărâre de Guvern nu a fost emisă 

până în prezent , cele două comisii au hotărât prorogarea 

termenului de emitere a hotărârii de Guvern, până la data de 15 

aprilie a.c. 
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Cele două comisii au mai aprobat, în unanimitate, modificarea 

titlului ordonanţei de urgenţă, textului art.I, eliminarea pct.1, 

modificarea textului dispozitiv al pct.2 şi 3, precum şi al alin.(7) al 

art.5. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic  au hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2006 pentru 

modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 

privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean 

şi local ( PLx 107/2007), cu amendamentul de fond menţionat care 

va face obiectul raportului comun. 

 

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

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul patru 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 15 deputaţi:  

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

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

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

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

( Grup Parlamentar al PC), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( 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.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.Paveliu Sorin ( 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.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), 

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

neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


