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La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.acad.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă 

în unităţile de învăţământ preuniversitar ( PLx 600/2007). 

2. Dezbaterea propunerii legislative privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de mediator sanitar în comunităţile de romi ( Plx 

750/2007). 

3. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi completare a 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Plx 585/2007). 

4. Diverse. 
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În deschiderea lucrărilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

au ţinut un minut de reculegere în memoria dl.dep.dr. Dida Corneliu ,distinsă 

personalitate a vieţii parlamentare româneşti şi membru  al comisie, care a 

trecut în nefiinţă după o lungă suferinţă. 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar ( PLx 600/2007), adoptată 

de către Senat şi cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect crearea cadrului legislativ pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, constând în interzicerea 

distribuirii, comercializării sau preparării alimentelor , de tip fast-food sau 

junk food, precum şi a promovării unor asemenea produse în incinta 

unităţilor de învăţământ. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, în elaborarea prezentei propuneri 

legislative, s-a pornit de la constatarea că obezitatea reprezintă o problemă 

mondială, care afectează sute de milioane de oameni, una din principalele 

cauze ale acesteia constând în obiceiurile alimentare care îşi au originea în 

copilărie. Prin crearea deprinderilor unui stil de viaţă corespunzător, şcolile 

vor da societăţii adulţi mai sănătoşi, care nu vor mai consuma bani din 

sistemul de sănătate şi care vor avea performanţe mai bune, ocupând astfel 

locuri de muncă mai bine plătite, deci vor fi mai mulţi plătitori de taxe. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan menţionează că propunerea legislativă este 

împărţită în 6 capitole şi se referă, în principal, la : principii şi norme de 
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bază, reglementări principale, reglementări suplimentare, sesizarea, 

constatarea şi sancţionarea încălcărilor legii. 

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

Ministerul Sănătăţii Publice a înaintat o serie de amendamente asupra art.1, 

2, 3, 4, 8  9 , 17 care se referă la  definiţia unei alimentaţii sănătoase, a 

necesarului zilnic de calorii şi substanţe nutritive, precum şi necesarul 

estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea dietei la 

copii şi adolescenţi. De asemenea, o serie de amendamente cuprind 

prevederi privind prepararea şi distribuirea alimentelor şi campaniile de 

promovare a alimentaţiei sănătoase în colectivităţi. 

Asupra titlului proiectului de lege nu au fost făcute intervenţii acesta 

fiind aprobat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune şi comisia aprobă, în unanimitate, ca 

definiţia alimentaţiei sănătoase , prevăzută la art. 1, să se modifice în sensul 

înlocuirii sintagmei „optim sănătăţii omului ” cu sintagma „optim creşterii, 

dezvoltării şi menţinerii stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din 

colectivitate”. Această modificare are în vedere corelarea definiţiei cu titlul 

şi obiectul proiectului de lege. 

În consecinţă, domnia sa propune şi eliminarea textului de  la art. 2 ca 

fiind fără obiect. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, eliminarea textului art. 2. 

De asemenea, dl.dep.dr.Luchian Ion mai propune ca art. 3 , care 

devine art. 2, să se reformuleze după cum urmează: 

„Art. 2 – În cuprinsul dispoziţiilor prezentei legi, sub denumirea de 

colectivităţi se înţeleg toate unităţile de învăţământ preuniversitare de stat şi 

particulare inclusiv centrele de vacanţă, unităţi ce asigură servicii similare, 
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creşele şi unităţile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului 

şcolar”. 

În opinia domniei sale, obiectul legii impune definirea noţiunii de 

colectivitate şi nu de unitate de învăţământ. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu este de acord cu amendamentul Ministerului 

Sănătăţii Publice de introducere  a unui text, ca art. 3, cu următorul cuprins: 

„Art. 3 – Unităţile care asigură prepararea şi distribuirea alimentelor 

către colectivităţile prevăzute la art. 2, sunt obligate să respecte prevederile 

prezentei legi”. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Asupra art. 4-7 nu au fost formulate amendamente, fiind aprobate în 

unanimitate. 

Referindu-se la textul art. 8, dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu propune ca 

acesta să se reformuleze, după cum  urmează: 

„Art. 8 - Ministerul Sănătăţii Publice afişează pe site-ul oficial, în 

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Necesarul 

zilnic de calorii şi substanţe nutritive pentru copii şi adolescenţi precum şi 

Necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea 

dietei la copii şi adolescenţi, prevăzute în legislaţia sanitară în vigoare”. 

În consecinţă, domnia sa propune şi reformularea art. 9, după cum 

urmează: 

„Art. 9 – Prepararea şi distribuirea alimentelor în colectivităţi se face 

cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.” 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat , în unanimitate, aceste 

amendamente. 
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Dl. dep. dr. Renică Diaconescu intervine şi  propune reformularea art. 

10, după cum urmează: 

„Art. 10 – Meniurile servite în cantinele sau locaţiile asimilate cu 

cantinele din colectivităţi sunt avizate de către personalul medical şi 

aprobate de către conducătorul unităţii.” 

De asemenea, domnia sa propune eliminarea textului art. 11, deoarece 

reglementarea se regăseşte în alte acte normative în vigoare. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat aceste două 

amendamente, în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, referindu-se la 

dispoziţiile art. 12, care devine art. 11, propune reformularea acestuia în 

acord cu amendamentul Ministerului Sănătăţii Publice, după cum urmează: 

„Art. 11 – Campaniile de promovare a alimentaţiei sănătoase în 

colectivităţi se derulează cu acordul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.” 

Tot în acest sens, domnia sa propune reformularea art. 13, care devine 

art. 12, după cum urmează: 

„Art. 12 – Programele şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului vor cuprinde teme privind formarea unui 

comportament alimentar  sănătos la copii şi adolescenţi.” 

 Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, aceste 

amendamente. 

 Asupra art. 14, care devine art. 13, nu au fost făcute intervenţii acesta 

fiind aprobat, în unanimitate, în forma din proiectul de lege. 

 La art. 15, care devine art. 14, dl.dep.dr.Bonis Istvan susţine 

amendamentul Ministerul Sănătăţii Publice, cu următorul cuprins: 
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 „Art. 14 – Constatarea încălcării prevederilor prezentei legi şi 

aplicarea sancţiunilor se face de către Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul 

Ministerul Sănătăţii Publice.” 

 Domnia sa precizează că Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul 

Ministerul Sănătăţii Publice este singurul organism care trebuie abilitat în 

constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor. 

 Amendamentul a fost aprobat, în unanimitate. 

 Referindu-se la dispoziţiilor art. 16 care devine art. 15, 

dl.dep.dr.Nechita Aurel precizează că sancţiunile privind încălcarea 

prevederilor prezentei legi, se regăsesc în alte acte normative în vigoare şi, 

în consecinţă, se impune următoarea reformulare: 

 „Art. 15. –Încălcarea dispoziţiilor art. 8-12 constituie contravenţie şi 

se sancţionează conform reglementărilor în vigoare.” 

 Amendamentul a fost aprobat, în unanimitate. 

 De asemenea, domnia sa propune eliminarea textului art. 17, ca fiind 

fără obiect.  

 Şi acest amendament a fost aprobat, în unanimitate. 

 Asupra art. 18, care devine art. 17, nu au fost formulate amendamente, 

fiind aprobat, în unanimitate, în forma din proiectul de lege. 

 În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar ( PLx 600/2007) cu amendamentele care vor face obiectul 

raportului comun. 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea 

propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
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mediator sanitar în comunităţile de romi ( Plx 750/2007), respinsă de Senat 

în şedinţa din 31 octombrie 2007. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

profesiei de mediator sanitar, având drept scop asigurarea furnizării de 

servicii de consiliere igienico-sanitară în comunităţile romi, în vederea 

prevenirii îmbolnăvirilor şi educării sanitare a populaţiei. 

În opinia iniţiatorului mediatorul sanitar va funcţiona în cadrul 

unităţilor sanitare din subordinea Ministerul Sănătăţii Publice şi îşi va 

desfăşura activitatea în localităţile în care numărul cetăţenilor români de 

etnie romă depăşeşte ponderea de 20 % din totalul populaţiei respective. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, respingerea 

propunerii legislative, în baza următoarelor argumente: 

 1.Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că în anul 

2002, Ministerul Sănătăţii, la propunerea Institutului pentru Ocrotirea 

Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu”, în cadrul „Programului naţional 

pentru Sănătatea femeii şi copilului”, a avut iniţiativa de a dezvolta servicii 

integrate comunitare, prin implementarea a două sisteme de servicii 

comunitare: sistemul de asistenţă medicală comunitară şi sistemul de 

mediatori sanitari pentru comunităţile de romi, ca parte integrantă a altor 

servicii comunitare existente. În sistemul mediatorilor sanitari pentru 

comunităţile de romi, funcţionează 600 de persoane. 

 Mediatori sanitari nu sunt cadre medicale, ci au responsabilitatea 

înlesnirii comunicării între comunităţile de romi şi personalul medical, 

contribuind la creşterea adresabilităţii şi accesabilităţii romilor  la serviciile 

medico-sociale, preventive şi curative, Acest lucru se realizează prin 

informarea, educarea şi consilierea populaţiei rome asupra structurii şi 

funcţionării sistemului sanitar şi a sistemul asigurărilor de sănătate. 
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2. Dl.dep.Movilă Petru arată că mediatorii sanitari  lucrează în echipă 

cu asistenţii medicali, nefiind abilitaţi legal pentru acordarea asistenţei 

medicale propriu-zise. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 

619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a 

Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii 

mediatorilor sanitari în anul 2002, s-a reglementat funcţionarea în unităţile 

sanitare din România a mediatorilor sanitari, ocupaţie care se regăseşte în 

clasificarea Ocupaţiilor din România (COR). 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că în strategia de descentralizare 

a Ministerului Sănătăţii Publice în perioada 2007-2009, se prevede ca 

activitatea mediatorilor sanitari pentru comunităţile de romi să fie preluată 

de consiliile locale. 

 Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  apreciază că în prezent mediatorii 

sanitari pentru comunităţile de romi sunt încadraţi pe perioadă determinată, 

iar plata acestora se face prin Programul Naţional de Asistenţă Comunitară  

şi Acţiuni pentru Sănătate. Încadrarea mediatorilor sanitari pentru 

comunităţile de romi pe perioadă nedeterminată, aşa cum se propune, va fi 

posibilă odată cu trecerea acestora în subordinea autorităţilor locale. 

3. Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  apreciază că în exercitarea atribuţiilor 

sale mediatorul sanitar beneficiază de sprijinul autorităţilor centrale şi locale; 

ceea ce înseamnă că nu precizează în ce anume constă „sprijinul” la care 

iniţiatorul face referire. 

 Domnia sa menţionează că, întrucât consiliile locale au iniţiativă şi 

hotărăsc, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, având în 

vedere şi dispoziţiile art. 8 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, nu se pot institui măsuri de genul celei formulate la alin (3) al art. 
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2 fără ca Federaţia Autorităţilor Locale din România să fie consultată în 

prealabil. 

 4. Dl. dep. dr. Nechita Aurel arată că iniţiatorul propunerii legislative 

nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, 

încălcându-se astfel dispoziţia art. 138 alin (5) din Constituţia României, 

care prevede că „Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără 

stabilirea sursei de finanţare”. 

 În acelaşi sens art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, prevede că „În cazurile în care se fac propuneri de 

elaborare a unor proiecte de acte normative  a căror aplicare atrage 

micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, 

trebuie să se  prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de 

venituri sau creşterea cheltuielilor”. 

5.Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, apreciază că 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii reglementează în 

cadrul Titlului V, „Asistenţa medicală comunitară” profesia de mediator 

sanitar. 

Obiectivele generale ale asistenţei medicale comunitare sunt: 

- educarea comunităţii pentru sănătate; 

- promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale; 

- promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de 

viaţă sănătos; 

- educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă 

sănătos; 

- activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară; 

- activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei 

medicale primare, secundare şi terţiare; 
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- activităţi de consiliere medicală şi socială; 

- dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, 

nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a 

bătrânului; 

- activităţi de recuperare medicală. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea, în fond, 

a propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Plx 

585/2007) respinsă de Senat în şedinţa din 10 septembrie 2007. 

Cu această propunere legislativă sunt sesizate în fond Comisia pentru 

sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială care au 

hotărât ca dezbaterile să se desfăşoare separat, urmând a  se întocmi un 

raport comun. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin 

(4) al art. 77 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul ca şi serviciile de ambulanţă 

judeţene şi a municipiului Bucureşti  să fie exceptate de la obligaţia de a 

angaja, într-un anumit procent, persoane cu handicap. 

În urma dezbaterilor comisia a apreciat că numai 80% din totalul 

angajaţilor serviciului de ambulanţă o reprezintă personalul operativ şi în 

consecinţă Legea nr. 448/2006, care este în vigoare, este viabilă. 

De asemenea, potrivit alin (3) al art. 77 angajatorii au posibilitatea de  

a transforma obligaţia de angajare într-o obligaţie alternativă prin: 

- plata lunar către bugetul de stat a unei sume reprezentând 50% 

din salariul de bază minim brut pe ţară  înmulţit cu numărul de locuri de 

muncă în care nu au angajat persoane cu handicap; 
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- achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate 

autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la 

bugetul de stat. 

 În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, respingerea 

propunerii legislative, întrucât este în contradicţie cu principiul prevăzut la 

art. 3 lit. d) din Legea nr. 448/2006, referitor la egalitatea de tratament în 

ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. 

 

 La punctul 4 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme 

privind activitatea curentă a comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


