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La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie, sunt prezenţi 15 

deputaţi, fiind absent motivat 1 deputat. 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

La punctul 1 al ordinii de zi, comisia a procedat la examinarea, în 

fond, a propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, completările şi modificările propuse vizând 

unele corecţii de natură legislativă necesare bunei funcţionări a sistemului 

sanitar din România, cum ar fi constituirea rezervei Ministerului Sănătăţii 

Publice din materiale specifice pentru situaţii speciale, introducerea unor 

prevederi privind posibilitatea directorului medical de spital de a desfăşura 

activitate medicală, asigurarea din bugetul ministerului de resort a finanţării 

programelor de sănătate pentru Spitalul Clinic Elias, prevederea în bugetele 

locale, în limita creditelor alocate, pentru participarea la cheltuielile pentru 

investiţiile în unităţile sanitare publice de interes judeţean sau local, 

modificarea condiţiilor pentru ocuparea postului de manager de spital, relaţia 

profesională manager spital public – comitet director, introducerea unor 

dispoziţii privind pensionarea medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, 

la 65 de ani şi înainte, prin pensionare anticipată şi la dreptul de a beneficia, 

în mod gratuit, începând cu 1 ianuarie 2008, de asistenţă medicală, 

medicamente şi proteze. 

În continuare, domnia sa arată că, în scopul asigurării permanente a 

asistenţei medicale a populaţiei, în propunerea legislativă s-au introdus 

prevederi privind pensionarea medicilor. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  apreciază că pensionarea medicilor, 

medicilor dentişti şi a farmaciştilor, trebuie să se facă la 65 de ani, indiferent 

de sex. 

De asemenea, propunerea legislativă trebuie să cuprindă şi prevederi 

privind posibilitatea continuării, în mediul rural şi zonele defavorizate, a 

activităţii medicilor peste vârsta de pensionare. 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că este necesar ca medicii, medicii 

dentişti, în activitate sau pensionari să beneficieze, în mod gratuit, începând 

cu 1 ianuarie 2008, de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în 

condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiilor la 

asigurările sociale de sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă este respinsă de Senat, însă este susţinută de 

Ministerul Sănătăţii Publice. Domnia sa propune discutarea fiecărui articol. 

Pct.1 – Art.17 alin.(3) 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.17 

alin.(3) – text nou să fie adoptat în forma iniţială. Acest alineat se referă la 

locuinţele pentru rezidenţi administrate de Ministerul Sănătăţii Publice sau 

autorităţile de sănătate publică judeţene. 

Supus la vot, art.17 alin.(3) este votat cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 

Pct.2-5 – Art.40 alin.(11), art.52 lit.a) şi art.93 alin.(6) şi (7) 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan  propune adoptarea articolelor menţionate mai 

sus, în forma prezentată. 

Supuse la vot, articolele au fost aprobate, cu 14 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

Pct.6 – Art.111 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune ca la alin.(3), sintagma „Autorităţii de 

Sănătate Publică)” să se scrie cu litere mici. 

De asemenea, propune ca la alin.(8), cuvântul „Postul” să se 

înlocuiască cu cuvântul „Funcţia”, iar sintagma „poate înceta înainte de 

termen” să fie înlocuită cu sintagma „fi reziliat”. 

Supuse la vot, cele 2 amendamente au fost aprobate cu 14 voturi 

pentru şi 1 abţinere. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune ca la alin.(13), după sintagma 

„managerul general şi” să se introducă cuvântul „respectiv”,..., iar la 

alin.(16) după sintagma „gradul al IV-lea” să se introducă cuvântul 

„inclusiv”. 

Supuse la vot, amendamentele au fost votate, cu 14 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

Pct.7 – 8 – Art.174 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la 

art.174 alin (3) după sintagma „serviciilor deconcentrate ale acestuia” să se 

introducă sintagma „în funcţie de indicatorii anuali de eficienţă”, este 

necesară această prevedere pentru a se elimina abuzurilor. 

Supus la vot, amendamentul este votat, cu 14 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune ca la alin.(31), după sintagma „la 

iniţiativa Ministerului Sănătăţii Publice” să se introducă sintagma „cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare”. 

Supus la vot, amendamentul este votat, cu 14 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

Pct.9-11 – Art.178 şi art.179 

Asupra acestora nu s-a făcut nicio intervenţie. 

Supuse la vot, au fost adoptate cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 

Pct.12 – 15 – Art.180 şi art.183 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că art.180 alin.(1) este foarte clar 

deoarece precizează incompatibilităţile managerului de spital. În opinia 

domniei sale, acesta poate exercita funcţii salarizate numai în domeniul 

didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că textul 

iniţial este foarte bun şi propune adoptarea acestuia. 

În continuare, se referă la art.183 alin.(4) care prevede că directorul 

medical poate desfăşura activitate medicală în instituţia respectivă.  

Domnia sa consideră că acesta este o personalitate a lumii medicale în 

cele mai multe cazuri, în consecinţă este necesar ca directorul medical să-şi 

exercite profesia. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Luchian Ion şi 

dl.dep.dr.Nechita Aurel. 

Supuse la vot, articolele au fost adoptate, cu 14 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

Pct.19 – Art.184 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru propune ca la alin.(4), după sintagma 

„eventual contractul” să se introducă cuvântul „individual de muncă”. 

Pct.16-19 – Art.190, Art.211 şi Art.217 

Asupra acestora nu s-au făcut intervenţii. 

Supuse la vot, art.190, art.211 şi art.217 au fost adoptate în forma 

iniţială. 

Pct.20 şi 21 – Art.259 şi 268 

Asupra acestora nu s-au făcut amendamente. 

Supuse la vot, au fost adoptate cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 

Pct.22-23 – Art.321 şi art.338 

Supuse la vot, acestea au fost votate cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 

Pct.24 – Art.385 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune ca la alin.(3) să se introducă 

sintagma „şi completările”, întrucât Legea nr.264/2004 privind organizarea 

şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale s-a modificat şi completat. 
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De asemenea, propune ca, pentru eliminarea oricăror discriminări, la 

finalul textului să se introducă următoarea frază: „De aceleaşi drepturi pot 

beneficia şi medicii, membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei 

Române”. 

La alin.(6) propune ca după sintagma „pe baza certificatului anual de 

sănătate”, să se introducă sintagma „ până la vârsta de 70 de ani”. 

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate cu 14 voturi pentru şi 

1 abţinere. 

Pct.25 – Art.411 

Asupra acestuia nu s-au făcut intervenţii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune, iar 

comisia votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere, adoptarea acestuia în 

forma iniţială. 

Pct.26 – Art.484 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune ca la alin.(2) la final, să se introducă 

sintagma „De acelaşi drept pot beneficia şi medicii dentişti, membri 

corespondenţi ai Academiei Române”. 

Este necesară această precizare pentru concordanţă cu art.385. 

La alin.(4) domnia sa propune ca după sintagma „pe baza 

certificatului anual de sănătate” să se introducă sintagma „până la vârsta de 

70 de ani” motivarea are la bază aplicarea uniformă a prevederilor privind 

pensionarea medicilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune ca la 

alin.(5), sintagma „Criteriile de menţinere în activitate în aceste situaţii se 

stabilesc prin norme ale Guvernului” să se înlocuiască cu sintagma „până la 

ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităţilor de sănătate 
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publică cu avizul Colegiului Medicilor din România  şi cu aprobarea 

Ministerului Sănătăţii Publice.” 

Textul propus este mai clar şi asigură permanenţa serviciilor medicale 

până la ocuparea postului. 

Supuse la vot, amendamentele sunt adoptate, cu 14 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

Pct.27-Art.507 

Asupra art.507 nu s-au făcut intervenţii. Acesta a fost votat cu 14 

voturi pentru şi 1 abţinere. 

Pct.28 – Art.565 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune ca la 

alin.(4) să se înlocuiască sintagma „Criteriile de menţinere.....” cu sintagma 

„până la ocuparea posturilor prin concurs...”. 

Supus la vot, amendamentul care se referă la menţinerea în activitate a 

farmaciştilor, după pensionare, până la ocuparea posturilor prin concurs a 

fost adoptat cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 

Pct.29 – Art.648 şi Art.II 

Asupra acestora nu s-au făcut amendamente. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

articolele care au fost adoptate cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supune la vot 

propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 
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Comisia votează cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere, adoptarea cu 

amendamentele aprobate, care vor face obiectul raportului, a propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii. 

 

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

probleme privind activitatea comisiei. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la 

comisie. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
 


