
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/368 / 29 august  2008 
 
 
 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din perioada 26 – 29 august  2008 
 

 

 

 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 26 august 2008  între orele 9,30-14,30, în ziua de 27 august 

2008 între orele 9,00-15,30, în ziua de 28 august 2008 între orele 

9,00-16,00 şi în ziua de 29 august 2008 între orele 9,00-12,00 

având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2008 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 (PL-x 265/2008). 
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2.  Dezbaterea 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 (PL-x 304/2007). 

3. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi 

completare a Legii nr.125/2005 privind salarizarea personalului 

sanitar pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar        

(Pl-x 324/2008). 

4. Dezbateri generale asupra propunerii legislative “Legea 

farmaciei” (Pl-x 483/2006). 

 

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. 

Comisia pentru sănătate şi familie a constatat că  iniţiativele 

legislative, prevăzute la punctele 1-3 din ordinea de zi  şi cu care 

este sesizată împreună cu Comisia pentru muncă  şi protecţie 

socială,  au un obiect comun de reglementare, respectiv 

modificarea şi completarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
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personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 

sanitar.  

În consecinţă, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) 

ale art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

comisia va reţine proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2008 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 (PL-x 265/2008), ca proiect de 

bază, pentru care se va întocmi un raport de aprobare, iar pentru 

celelalte  două iniţiative  se va face o propunere de respingere, 

urmând ca prevederile pe care acestea le  conţin să fie  considerate 

amendamente la proiectul propus spre adoptare. 

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

comisiei, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2008 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 (PL-x 265/2008) are ca obiect 

de reglementare  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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
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125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

intervenţiile legislative fiind preconizate  majorări ale salariilor de 

bază, cu 5% începând cu aprilie 2008 şi cu 5% în octombrie 2008, 

iar pentru personalul TESA, cu 10%  pentru personalul cu studii 

superioare şi cu 15% pentru personalul cu studii superioare de 

scurtă durată, postliceale  şi studii medii, precum şi majorarea 

sporurilor  pentru locurile de muncă din serviciile de ambulanţă, 

anestezie şi terapie intensivă, unităţi  şi compartimente de primire 

urgenţe. 

În urma dezbaterilor  care au avut loc s-au desprins 

următoarele principale amendamente: 

- Pentru a se elimina discriminările de natură financiară 

dintre medicii cu aceeaşi funcţie profesională s-a introdus un nou 

text (ca alin. (6) al art. 12) prin care  medicii care nu sunt încadraţi  

în spital dar efectuează gărzi, beneficiază de aceleaşi drepturi 

salariale ca şi medicii angajaţi în spital cu acelaşi grad profesional; 

- S-a constatat că şi personalul de neurologie, neurochirurgie, 

neonatalogie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize 

medicale este supus solicitărilor psihice şi condiţiilor periculoase; 

în acest sens, şi aceste categorii de personal vor beneficia de un 

spor de până la 25% din salariul de bază ( art. 13, alin. (1), lit. c)); 

- De asemenea, s-a mai constatat  că şi personalul sanitar de 

la camerele de gardă din spitalele de urgenţă, medicii cu 
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specialitate chirurgicală, personalul din punctele de transfuzie din 

spitale şi din laboratoarele  de cardiologie  şi endoscopie  

intervenţională  este expus în timpul desfăşurării activităţilor  

aceloraşi pericole existând  riscul infectării cu boli precum SIDA, 

TBC, etc. sau iradierii; în acest sens, şi aceste categorii de  

personal vor beneficia de un spor de 50-100% din salariul de bază 

(art. 13, alin. (1), lit. e); 

- Întreg personalul din sistemul sanitar  va beneficia de un 

spor, lunar, de prevenţie în cuantum de 11% din salariul de bază; 

- S-a completat  cuprinsul Anexei nr. 1, în sensul introducerii 

„Centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi a municipiului 

Bucureşti” care fuseseră omise din ordonanţă. 

 

În continuare, au fost examinate iniţiativele legislative de la 

punctele 2 şi 3 din ordinea de zi şi care au acelaşi obiect de 

reglementare. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a examinat, în fond, proiectul  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 (PL-x 304/2007), adoptată de 

către Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare 

completarea alin. (1) al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 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. 

125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

majorării acestora cu 10%, iar pe de altă parte, introducerii unui 

spor de 15% din salariul de bază pentru personalul medical şi 

personalul auxiliar sanitar din unităţile publice cu paturi, 

policlinici, ambulatorii de specialitate. 

 

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

de modificare şi completare a Legii nr.125/2005 privind salarizarea 

personalului sanitar pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 

sanitar (Pl-x 324/2008), respinsă de Senat, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Prezenta propunere legislativă  are ca obiect indexarea 

salariilor brute ale cadrelor medicale cu 100% cu data de 1 

decembrie 2008. 
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Comisia pentru sănătate şi familie a constat că indexarea 

salarială face obiectul unui act normativ de sine stătător, soluţie 

confirmată de practica constatată în materie. În ceea ce priveşte 

aplicarea retroactivă a acestor dispoziţii acesta constituie o 

încălcare a prevederilor constituţionale. 

 

În  finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze  Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială raportul comun preliminar asupra 

propunerii legislative de modificare şi completare a Legii 

nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar (Pl-x 324/2008) cu 

amendamentele  prezentate. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea propunerii legislative “Legea 

farmaciei” (Pl-x 483/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 11 mai 

2006, în calitate de primă Cameră sesizată. 

 Scopul principal al dezbaterilor pe marginea propunerii 

legislative îl reprezintă identificarea variantelor de legislaţie, care 

ar putea fi promovate, referitoare la reglementările din domeniul 
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farmaciei. Comisia va trebui să cadă de acord asupra unuia din cele 

două modele pe care le îmbracă reglementările în domeniul 

farmaciei şi anume modelul etic sau modelul mercantil. 

Obiectivele prezentei dezbateri sunt următoarele: 

1. Cine face autorizarea farmaciei? Este bine să fie făcută de 

Ministerul Sănătăţii Publice sau de Autoritatea Naţională a 

Medicamentului?  

2. Identificarea locaţiei farmaciei. 

3. Care autoritate este mai bine să facă controlul farmaciilor, fie 

Ministerul Sănătăţii Publice fie Autoritatea Naţională a 

Medicamentului?  

4. Ce criterii trebuie folosite pentru autorizarea înfiinţării 

farmaciilor?  

Trebuie făcută distincţia între autorizare şi control, în niciun 

caz cele două competenţe  nu trebuie să se găsească în sfera de 

atribuţii a unei singure autorităţii. Farmaciile înfiinţate pe bază 

de excepţie să nu poată fi mutate, iar amplasarea acestora în 

centre comerciale trebuie definită cu mai multă claritate. Pentru 

punctele de lucru trebuie să se păstreze vechea definire şi să 

funcţioneze doar până la apariţie unor farmacii în locuri în care 

au fost înfiinţate. Controlul nu este eficient datorită lipsei de 

personal şi a lipsei de specializare a inspectorilor . Se consideră 
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că trebuie menţinut criteriul demografic în procesul de 

autorizare a înfiinţării farmaciilor. 

Sunt necesare reglementării clare şi precise a autorizării, 

funcţionării şi controlului farmaciilor, în prezent existând  o 

serie de nereguli, printre care unele farmacii nu au tot timpul un 

farmacist pe tură; corpul inspectorilor nu este format din cadre 

de specialitate farmaceutică, neputând face un control de 

calitate. 

 

 

La lucrările comisiei au participat 14 deputaţi, 

neîregistrându-se absenţe:  

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-L), 

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

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

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC) 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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