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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 7 şi 8 noiembrie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 7.11.2007 între orele 15,00 – 19,00 şi în ziua de 8.11.2007 

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

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului privind 

medicina şcolară  (PLx 504/2007) . 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor ( Plx 661/2007). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  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. 

La primul punct al ordinii de zi comisia procedat la 

examinarea , în fond, a proiectului de Lege privind medicina 

şcolară ( PLx 504/2007) adoptat de către Senat în şedinţa din 20 

iunie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

comisiei proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal referitor la medicina şcolară al cărei scop îl 

constituie promovarea sănătăţii în unităţile de învăţământ, 

prevenirea îmbolnăvirilor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi 

educaţia pentru sănătate. Activităţile de medicină şcolară se vor 

desfăşura prin cabinetele medicale din unităţile de învăţământ şi 

sunt gratuite pentru beneficiari. 

În urma discuţiilor care au urmat s-au desprins următoarele 

principale aspecte: 

- În ultimii ani reţeaua de medicină şcolară a suferit un 

veritabil proces de destructurare, această specialitate devenind 

„cenuşăreasa” medicinii româneşti astfel încât , la momentul 

actual, se manifestă dificultăţi reale în acordarea asistenţei 

medicale pentru preşcolari, elevi şi studenţi. În cele mai multe din 

unităţile de învăţământ din România, nu numai în mediul rural, se 
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observă cu uşurinţă lipsa cabinetului medical sau, acolo unde 

există, lipsa dotărilor necesare, a condiţiilor de funcţionare sau/şi a 

personalului medical, lipsa continuităţii activităţii cabinetelor, 

acolo unde acestea există, precum şi nerespectarea baremului de 

medicamente pe care trebuie să le deţină un cabinet de medicină 

şcolară, barem oricum necorelat cu nevoile reale. 

- De asemenea, se constată faptul că informaţiile 

medicale despre preşcolari, elevi şi studenţi nu se transmit într-un 

mod eficient medicilor de familie, fapt care influenţează negativ 

inclusiv Programele de sănătate în care este cuprinsă şi populaţia 

de vârstă preşcolară şi şcolară. 

- În prezent, cadrul legal privind organizarea şi 

funcţionarea asistenţei medicale preventive din colectivităţile de 

copii preşcolari şi studenţi este reglementată de art.33 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; aceasta se 

asigură prin cabinetele medicale organizate conform legii în unităţi 

de învăţământ preşcolar, şcolar sau universitar, publice sau private, 

sau prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, fiind 

finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice , în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr.529/2002 privind finanţarea unităţilor sanitare şi a instituţiilor 

din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice . 
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- Atribuţiile medicilor şi asistenţilor din grădiniţe, şcoli şi 

unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală 

preventivă şi curativă, normarea cu personal, dotarea cu 

instrumentar şi medicamente a cabinetelor medicale din grădiniţe 

şi şcoli/unităţi de învăţământ superior sunt detaliate în Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.653/2001. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate , să amâne discuţiile asupra  

proiectului de Lege privind medicina şcolară ( PLx 504/2007). 

 

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

familie a procedat la examinarea , în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor ( Plx 

661/2007), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

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

comisiei propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2007  privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor. Propunerea legislativă 

cuprinde prevederi care au ca scop redobândirea statutului 

autonom al creşei, potrivit atribuţiilor ce îi revin ca unitate sanitară 

de interes public pentru creşterea, educarea şi îngrijirea medicală 

specifice copilului în vârstă de până la 3 ani. Concret, propunerea 
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legislativă se referă la clasificarea creşelor, structura organizatorică 

a acestora, conducerea creşei şi structura de personal, precum şi 

înfiinţarea Autorităţii Naţionale a  Creşelor, ca organism cu 

personalitate juridică în structura Ministerului Sănătăţii Publice . 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor ( Plx 661/2007), 

întrucât prevederile din prezenta propunere legislativă depăşesc cu 

mult obiectul Legii nr.263/2007. 

 

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

probleme privind activitatea comisiei. 

 

La punctul patru 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 15 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 Parlamentar al PD), 

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

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

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


