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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 5, 6 şi 7.09. 2006 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

5.09.2006 între orele 14,00 - 18,00 , în ziua de 6.09.2006 între orele 9,00 - 

14,00  şi în ziua de 7.09.2006 între orele  9,00 – 12,30  având  următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România nr.139/1995 (PLX 124/2006) . 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Constanţa (Plx 439/2006) . 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 

art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea 

şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în 

sectorul sanitar ( Plx 139/2006)  .                                                                                               

4. Diverse. 

Administrator
Original



5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România nr.139/1995 (PLX 124/2006), adoptată de Senat în şedinţa din 23 

februarie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare majorarea de la 0,3 % 

la 1 % a timbrului Crucii Roşii perceput de instituţiile de cultură , de 

divertisment şi organizaţiile sportive, pentru fiecare bilet vândut pentru 

evenimente culturale, de divertisment şi sportive, etc. organizate în cursul 

lunilor mai şi septembrie. 

De asemenea, se prevede ca pentru toate aceste evenimente organizate 

pe teritoriul unui judeţ, fondurile colectate să fie virate, în proporţie de 50 %,  

în contul filialei judeţene a Crucii Roşii din zona desfăşurării evenimentului 

respectiv. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate,  amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege,  întrucât este necesar ca la viitoarea 

şedinţă a comisiei să fie invitat reprezentantul Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România pentru a prezenta raportul de activitate al Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România pe anul 2005. 

De asemenea, s-a hotărât invitarea reprezentantului Ministerului 

Sănătăţii Publice pentru a prezenta punctul de vedere privind neoportunitatea 

virării fondurilor colectate în contul filialei judeţene a Crucii Roşii din zona 

desfăşurării evenimentului respectiv ( conform punctului de vedere al 

Guvernului nr.2934/22.11.2005).  
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind 

înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Constanţa (Plx 439/2006), 

respinsă de către Senat în şedinţa din 27 aprilie 2006, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă cuprinde prevederi privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Constanţa, ca instituţie de învăţământ 

superior de stat, prin desprinderea din Universitatea „Ovidius” Constanţa a 

Facultăţii de Medicină şi a Facultăţii de Medicină Dentară şi Farmacie cu 

specializările aferente. 

Având în vedere că cele două facultăţi, Facultatea de Medicină 

Generală şi Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie, au fiecare sediu 

propriu şi funcţionează ca unităţi de învăţământ superior de sine stătătoare, 

comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii legislative 

privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Constanţa (Plx 

439/2006), în forma înaintată de iniţiatori. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi avizare 

propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 

stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar ( Plx 

139/2006)  . 

Propunerea legislativă cuprinde prevederi privind acordarea 

posibilităţii ca un rezident pe post să poată ocupa un alt post decât cel pe 

care a fost confirmat ca rezident, înaintea terminării perioadei obligatorii 
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când s-a angajat să lucreze în unitatea sanitară, cu condiţia ca un alt medic 

specialist să-i preia activitatea. 

Totodată se prevede că medicul specialist înlocuitor preia postul în 

aceleaşi condiţii trebuind să rămână pe post cel puţin perioada cât era obligat 

şi medicul rezident pe care l-a înlocuit. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru şi un vot 

împotrivă, avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru completarea 

art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea 

şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în 

sectorul sanitar ( Plx 139/2006)  cu următorul amendament : 

„Art.3 alin.(6) se reformulează astfel: „Ocuparea unui alt post decât 

cel pe care au fost confirmaţi ca rezidenţi se poate face numai după 

îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(5) , cu excepţia cazului în care un 

alt medic specialist se obligă să preia postul cu preluarea integrală a 

obligaţiilor contractuale asumate de medicul titular.” 

 

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

discutat şi alte probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul cinci 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 17 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 
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Parlamentar al PD), dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( 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.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL), 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 ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup 

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

dl.dep.Miron Mitrea       ( 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 
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