
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/34/7  februarie  2008 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 5 – 7 februarie 2008 

 

 

 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua 5 februarie 2008 orele 14,00 – 18,00, în ziua de 6 februarie 

2008, între orele 9,00 – 15,00 şi în ziua de 7 februarie 2008, între 

orele 9,00 – 12,30, având următoarea ordine de zi: 

 
 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România(Plx 896/2007). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 
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unităţile sanitare publice din sectorul sanitar(Plx 257/2007), 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege pentru 

completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar    (Plx 

304/2007), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

Lucrările comisie au fost deschise de către dl. dep. prof.dr. 

Mircea Ifrim, preşedintele comisie, 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 examinarea, în fond, a propunerii legislative 

pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România(Plx 896/2007) respinsă de către Senat în 

şedinţa din 12 decembrie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr. Mircea Ifrim propunerea 

legislativă are ca obiect completarea Legii nr. 139/1995 a Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România, iniţiatorii vizând 
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finanţarea de la bugetul de stat a drepturilor salariale, inclusiv a 

impozitelor şi taxelor aferente pentru doi salariaţi din filialele 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie şi din sediul central, precum şi 

acoperirea plăţii TVA-ului, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor 

de serviciu şi execuţie de lucrări, finanţate integral sau parţial din 

alte surse decât fondurile PHARE, ISPA sau SAPARD. 

Pentru a permite clarificarea unor aspecte privind finanţarea 

activităţilor desfăşurate de Societatea Naţională de Cruce Roşie, 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor în fond asupra proiectului de lege. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  (PLx 

257/2007) adoptat de către Senat în şedinţa din 11 aprilie 2007, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care este 

sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

comisiei având în vedere faptul că sistemul sanitar se confruntă cu 

un mare deficit de personal de specialitate, medicii rezidenţi spre 
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deosebire de alte categorii profesionale, după terminarea facultăţii 

mai parcurg între 3 – 7 ani de pregătire şi pentru a-i cointeresa 

pentru formarea, ca noi specialişti, este necesară majorarea 

salariilor de bază pentru această categorie profesională. 

De asemenea, având în vedere nivelul scăzut de salarizare al 

personalului din sectorul sanitar, Federaţia „Sanitas” din România 

a negociat cu Ministerul Sănătăţii Publice un acord privind 

acordarea unor drepturi salariale acestei categorii de personal. 

Nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din 

sectorul sanitar, nu acoperă necesităţile unui trai decent, pentru a 

crea posibilitatea cointeresării în vederea creşterii calităţii 

serviciilor medicale acordate populaţiei, iar acest lucru impune 

majorarea de urgenţă a  salariilor de bază. 

Personalul contractual din unităţile şi subunităţile sanitare 

care , începând cu anul 2007, se finanţează de la bugetul de stat, 

precum şi medicii, farmaciştii şi medicii dentişti, pe perioada 

rezidenţiatului, beneficiază în continuare de tichete de masă în 

conformitate cu prevederile Legii nr.142/1998 privind acordarea 

tichetelor de masă. 

Totodată, în vederea asigurării stabilităţii în sistemul sanitar 

s-a propus ca personalul să beneficieze de o primă stabilitate a 

cărei sumă va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. Personalul din 

sistemul sanitar va beneficia de servicii medicale, tratament şi 
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medicaţie, în regim gratuit, numai la recomandarea medicului de 

specialitate, suportate din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi de la bugetul de stat, după caz, potrivit legii. 

De asemenea, comisia a analizat amendamentul înaintat de 

către Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi propunerile Federaţiei 

Sanitas din România asupra Ordonanţei Guvernului nr.23/2007 şi 

care vizează modificarea prevederilor legale privind „indemnizaţia 

pentru activitatea de prevenţie sanitară” şi care menţionează faptul 

că, prin introducerea acestui element de stimulare a personalului 

angajat, se pot realiza economii importante la nivelul asistenţei 

spitaliceşti şi prin care, în acest mod, ar fi degrevată de un număr 

important de internări cauzate de boli acute şi cronice neprevenite 

la timp. 

Având în vedere faptul că, în şedinţa din data de 22 mai 

2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a hotărât, în 

unanimitate, să elimine amendamentele adoptate de către Senat, 

respectiv să aprobe O.G.nr.23/2007 în forma emisă de către 

Guvern şi a respins amendamentele Ministerului Sănătăţii Publice, 

pentru punerea de acord a punctelor de vedere asupra proiectului 

de lege, este necesară o şedinţă comună a celor două comisii 

sesizate în fond. 

În acest sens, Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în 

unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 
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privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2007 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  (PLx 

257/2007), pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

La punctul al treilea  al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbateri asupra proiectului de Lege pentru 

completarea art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar ( PLx 

304/2007), adoptat de către Senat în şedinţa din 17 aprilie 2007, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care este 

sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de lege are acelaşi obiect de reglementare, ca şi 

proiectul aflat în dezbaterea comisiei la primul punct al ordinii de 

zi, respectiv, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2004. 

După cum a arătat dl.dep.dr.Diaconescu Renică, în calitate de 

coiniţiator, categoriile de personal medical şi auxiliar care pe 

nedrept nu au beneficiat până în prezent de aceste sporuri, lucrând 

în acelaşi mediu cu risc de îmbolnăvire şi accidentare, se 

încadrează în cotele de spor aprobate. 
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Personalul medical şi auxiliar sanitar nu a beneficiat de 

creşteri salariale, în cursul anului 2006,  care să le răsplătească la 

adevărata valoare responsabilitatea profesională. 

Aceste venituri suplimentare vor avea drept consecinţă 

creşterea calităţii actului medical  şi acoperirea într-o mai mare 

măsură a specialităţilor cu risc ridicat de solicitare. 

S-a exprimat convingerea că această propunere legislativă va 

schimba raportul dintre personalul medical şi pacienţi, în sensul că, 

se va diminua condiţionarea actului medical. S-a propus ca sursele 

de finanţare să fie asigurate de către Ministerul Finanţelor Publice, 

din impozitul plătit de Loteria Română şi de la bugetul de stat. 

Comisia pentru sănătate şi familie a luat act de punctul de 

vedere al Ministerului Sănătăţii Publice, asupra proiectului de lege, 

pe care nu-l susţine. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.125/2004, dispoziţiile actului normativ se aplică 

personalului din unităţile sanitare finanţate după cum urmează: 

- integral de la bugetul de stat 

- integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate 
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- din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat 

- integral din venituri proprii. 

În conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2004, sporurile prevăzute la acest 

articol se acordă numai personalului care îşi desfăşoară activitatea 

în anumite condiţii de muncă şi, drept urmare, consideră că 

acordarea acestora nu poate fi extinsă la întreg personalul, în 

situaţia în care nu se desfăşoară în aceleaşi condiţii. 

De asemenea, s-a luat în consideraţie că în şedinţa din 25 

aprilie 2007, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a hotărât 

respingerea proiectului de lege, deoarece nu se justifică acordarea 

unor astfel de sporuri.  

Având în vedere aceste aspecte, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să amâne dezbaterile asupra 

proiectului de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar ( PLx 304/2007) pentru o viitoare şedinţă 

comună a celor două comisii sesizate în fond. 
 

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

probleme privind activitatea comisiei. 
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La punctul cinci al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative 

înregistrate la comisie. 
 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi:  

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 PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

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-L ) , 

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

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

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

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

absent motivat dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 


