Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/377 / 10 septembrie 2008

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 9 şi 10 septembrie 2008

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 9 septembrie 2008 între orele 14,00-19,00 şi în ziua de 10
septembrie 2008 între orele 9,00-16,30, având următoarea ordine
de zi:
1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru completarea art. 3 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele
măsuri de restructurare financiară

a creanţelor deţinute de

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor
societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
(PL-x 145/2008).

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege

pentru

modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de muncă şi boli profesionale (PL-x 446/2008).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (PL-x
460/2008).
4. Dezbaterea

şi

avizarea

propunerii

legislative

pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul
personalului didactic (Pl-x 288/2008).
5. Diverse.
6. Studiu individual.
Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea
Ifrim, preşedintele comisiei.
La primul punctul al ordinii de zi, comisia a dezbătut
proiectul de Lege pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de
restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale
de pe platformele industriale Arad şi Harghita (PL-x 145/2008),
respins de Senat în şedinţa din 12 martie 2008.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele
măsuri de restructurare

financiară a creanţelor deţinute de

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor
societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 518/2003.
În urma dezbaterilor comisia a votat în unanimitate articolul
unic al proiectului de lege.
De asemenea comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea
proiectul de Lege pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de
restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale
de pe platformele industriale Arad şi Harghita (PL-x 145/2008).
Motivarea constă în faptul că Ordonanţa Guvernului
nr. 31/2003 nu a cuprins o prevedere prin care Ministerul Sănătăţii
Publice să poată transfera acţiunile deţinute în numele statului
către o altă autoritate.
La punctul doi al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi
avizare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
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profesionale (PL-x 446/2008), adoptat de Senat în şedinţa din 18
iunie 2008.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul stabilirii modalităţii de decontare
a serviciilor de investigare şi diagnosticare medicală efectuate în
laboratoarele şi cabinetele de medicină a muncii.
Comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă
proiectului de Lege

pentru modificarea şi completarea Legii

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale (PL-x 446/2008).
La punctul trei al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi
avizare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar (PL-x 460/2008).
Proiectul de ordonanţă de urgenţă
reglementare

are ca obiect de

instituirea unor măsuri financiare

în domeniul

bugetar, de natură să conducă la eficientizarea cheltuielilor din
fonduri publice, rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 şi a
bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi modificarea unor
acte normative.
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În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate,
avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (PL-x
460/2008).
La punctul patru comisia a luat în dezbatere şi avizare
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
128/1997 privind statutul personalului didactic (Pl-x 288/2008).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin acest proiect se preconizează ca personalul din învăţământ să
beneficieze gratuit de asistenţă medicală, medicamente, ochelari
de vedere şi proteze, de acces la casele de odihnă şi în bazele de
tratament

ale cadrelor didactice,

iar personalul didactic, la

pensionare, să beneficieze de o indemnizaţie egală cu de 6 ori
câştigul brut lunar obţinut în ultima lună de activitate didactică.
În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate,
avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului
didactic (Pl-x 288/2008).
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La punctul cinci, comisia a luat în dezbatere şi avizare
cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului

nr.12/2008

privind

organizarea

şi

finanţarea

rezidenţiatului (PL-x 232/2008), adoptat de Senat în şedinţa din 23
iunie 2008.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea
şi

finanţarea

rezidenţiatului.

Reglementarea

redefineşte

rezidenţiatul pe post, stabilind obiective clare şi precise. Se elimină
discriminarea între promoţiile de absolvenţi ai facultăţilor de
medicină. Se introduce rezidenţiatul cu timp parţial pentru
specialitatea medicină de familie. Printre noutăţile aduse se numără
stabilirea unor criterii

privind desemnarea unităţilor sanitare

pentru care se organizează rezidenţiatul pe post, se asigură un
criteriu unitar de admitere în rezidenţiat şi se creează posibilitatea
pregătirii profesionale în vederea obţinerii dreptului de liberă
practică pentru absolvenţii de medicină.
În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, Art. I,
punctele 1-7 în forma înaintată de Senat.
De asemenea, comisia a votat, în unanimitate, introducerea
unui nou punct ca punct 8 cu următorul conţinut:
„Art. 18

(1) Începând cu promoţia 2005, absolvenţii

licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, neconfirmaţi în rezidenţiat,
pot efectua 3 ani de practică supravegheată/asistată.
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(2)

În

perioada

supravegheată/asistată

în

care

medicii

efectuează

practica

beneficiază de contract individual de

muncă pe durată determinată care se încheie cu unităţi sanitare
publice, la solicitarea acestor unităţi, cu excepţia serviciilor de
ambulanţă. Actul medical pe care îl prestează medicul în timpul
celor 3 ani de practică este sub responsabilitatea unui medic cu
drept de liberă practică.
(3) Medicii care au încheiat contract individual de muncă pe
perioadă determinată cu unităţi sanitare publice vor efectua
practică supravegheată/asistată atât în structurile unităţilor sanitare
publice, inclusiv cabinete de medicină şcolară şi cabinete de
planing familial, cât şi în cabinete de medicină de familie la
solicitarea cabinetelor de medicină de familie cu aprobarea unităţii
sanitare angajatoare.
(4) Pe parcursul celor 3 ani, medicii care efectuează practica
supravegheată/asistată au obligaţia să se prezinte la concursul de
rezidenţiat şi dobândesc dreptul de liberă practică după
promovarea examenului de medic specialist.”
Totodată, comisia a votat, în unanimitate, ca punctul 8 din
proiectul de lege să devină punctul 9.
Comisia a votat, în unanimitate, adoptarea Legii pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea
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şi finanţarea rezidenţiatului (PL-x 232/2008) cu un amendament ce
va face obiectul raportului comisiei.
Tot la punctul cinci al ordinii de zi, comisia a mai discutat:
- activitatea subcomisiei parlamentare constituită la nivelul
Comisiei pentru Sănătate şi Familie în baza Hotărârii Biroului
Permanent al Camerei Deputaţilor nr.1053/3.10.2006 în vederea
investigării falsificării de diplome şi ilegalităţilor săvârşite la
Universitatea Oradea, analizând stadiul şi măsurile care se impun
urmare a responsabilităţilor ce revin subcomisiei pentru asigurarea
unuia dintre drepturile fundamentale ale omului, respectiv dreptul
la sănătate.
De asemenea, s-au mai discutat alte probleme curente.
La punctul al şaselea al ordinii de zi, comisia a procedat la
studiu individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor
legislative înscrise în agenda comisiei.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi,
neînregistrându-se absenţe:
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) ,
dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan

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

( Grup Parlamentar al PD-L),

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

),

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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