
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/378/ 10 septembrie 2008 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

al şedinţelor comisiei din zilele de 9 şi 10 septembrie 2008 
 
 

 La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

 Comisia votează, în unanimitate, 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). 
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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. 

 

 

La primul  punct al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere 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). 

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

că prin 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, aprobată cu modificări şi 
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completări prin Legea nr. 518/2003, Ministerul Sănătăţii Publice a fost 

mandatat să întreprindă demersurile legale pentru înfiinţarea, sub autoritatea 

sa, a unei societăţi comerciale pe acţiuni, având ca  obiect  principal de 

activitate producţia de aparatură şi instrumente medicale, cod CAEN 3310. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1037/2003 s-a înfiinţat Societatea 

Comercială „Sanevit 2003” – S.A. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 31/2003, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 518/2003, 

nu s-a prevăzut şi posibilitatea, ca ulterior înfiinţării  societăţii  comerciale, 

acţiunile deţinute de Ministerul Sănătăţii Publice la aceasta să poată fi 

transferate către altă autoritate. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că faţă de acest aspect, prin 

actualul proiect de lege se propune completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 31/2003, cu prevederea că Ministerul Sănătăţii Publice să 

poată transfera acţiunile deţinute în numele statului către o altă autoritate. 

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

proiectului de lege şi elaborarea unui preraport  care să fie înaintat Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci  care, de asemenea, este sesizată în fond cu 

proiectul de lege; urmând ca ulterior să se elaboreze raportul comisiei. 

Comisia votează, în unanimitate, propunerea făcută de 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,. 

 

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 profesionale (PL-x 

446/2008). 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că această 

iniţiativă legislativă  are ca obiect de reglementare amendarea Legii nr. 

346/2002 privind  asigurarea pentru accidente de muncă şi boli  

profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, propunându-se,  în 

principal, extinderea sferei de aplicare a acestui sistem de asigurare prin  

stabilirea obligativităţii asiguratorului de a deconta serviciile medicale 

pentru  investigaţii şi analize de specialitate în laboratoarele şi cabinetele de 

medicină  a muncii în vederea depistării şi stabilirii prezenţei de boli 

profesionale,  inclusiv cazurile care nu se confirmă ca boli profesionale sau 

accidente de muncă, în cazul în  care au fost respectate prevederile legale 

privind  internarea pacientului. 

În continuare domnia sa precizează că asigurarea pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale reprezintă  una din metodele prin care statul 

român asigură măsuri de protecţie socială pentru persoanele aflate în câmpul 

muncii. În acest fel se asigură nu doar compensaţii băneşti în cazul pierderii 

capacităţii de muncă cât şi măsuri de prevenire, tratament sau reconversie 

profesională. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare (Legea nr. 346/2002), decontarea serviciilor  medicale, de 

reconversie sau măsurile compensatorii se efectuează de către  asigurator în 

cazul în care angajatul suferă de o boală sau infirmitate cauzată  de mediul 

de muncă, legătura dintre boală şi cauza acesteia, respectiv mediul de 

muncă, stabilindu-se în urma analizelor medicale de specialitate. 

Datorită unei scăpări legislative nu este stabilită modalitatea de 

decontare a serviciilor medicale de investigare şi diagnosticare medicală, 

efectuate în cadrul cabinetelor specializate de medicină a muncii, asupra 

cazurilor care nu se confirmă ca boli profesionale  sau accidente de muncă. 
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În momentul de faţă multe dintre aceste cabinete au dificultăţi financiare 

majore datorită refuzului asigurătorului de a deconta aceste servicii medicale 

pentru angajaţii a căror stare de sănătate a fost  afectată de alte circumstanţe  

şi nu de cele legate de mediul de muncă  aşa cum s-a presupus iniţial. 

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

expertiza bolilor profesionale trebuie plătită. 

Domina sa propune avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Comisia votează, în unanimitate, avizarea favorabilă a 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). 

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

de ordonanţă de urgenţă  are ca obiect de reglementare  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. 

În acest sens  în structura bugetului Ministerului Sănătăţii Publice şi a 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate s-au efectuat următoarele 

modificări: 

- la capitolul 66.01 „Sănătate” suma de 71.100 mii lei de la alineatul 

„Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale”, aferentă obiectivelor 
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de investiţii noi la alineatul nou va introdus în buget „Aparatură medicală şi 

echipamente de comunicaţii în urgenţe”. 

- la capitolul 66.10 „Sănătate” se efectuează redistribuiri de sume între 

şi în cadrul titlurilor: ”Bunuri şi servicii”, „Active nefinanciare” şi 

„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”. În cadrul alineatului 

51.01.35 „Transferuri din  venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice 

către fondul de asigurări sociale de sănătate” suma de 40.000 mii lei  se 

utilizează pentru reîntregirea plăţilor efectuate de unităţile sanitare publice în 

anii 2006-2007 pentru datoriile către furnizori  înregistrate până la finele 

anului 2005, potrivit art. 192 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate efectuează redistribuiri de 

credite bugetare în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate între titlurile „Bunuri şi servicii” şi „Active nefinanciare” în vederea 

asigurării fondurilor necesare implementării Sistemului Informatic Unic 

Integrat, în cadrul titlului „Bunuri şi servicii” pentru majorarea sumelor 

aferente plăţii datoriilor  unităţilor sanitare publice, alocate conform alin. (1) 

lit.p), precum şi aplicarea  prevederilor lit. a) alin.(1). 

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

favorabilă, iar comisia votează, 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 al ordinii de zi, 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). 
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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. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificările şi completările ulterioare. Prin 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 la 

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 continuare domnia sa subliniază încă odată, că propunerea 

legislativă cuprinde 3 articole care se referă la gratuitatea asistenţei 

medicale, plata unei indemnizaţii egală cu 6 salarii lunare la ieşirea la pensie 

şi la acces gratuit în bazele de tratament ale cadrelor didactice. 

Concret, cadrele didactice doresc asistenţă medicală gratuită  în 

cabinete medicale şi spitale speciale fără a plăti contribuţia la asigurările 

sociale de sănătate. În opinia domniei sale este anormal să fixezi anumite 

spitale şi cabinete medicale chiar dacă aceasta se face, aşa cum prevede 

propunerea legislativă, printr-un protocol  încheiat cu Ministerul Sănătăţii 

Publice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

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

respingerea propunerii legislative. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că s-a creat un precedent  deoarece 

personalul din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative beneficiază 

de această gratuitate la fel ca şi medicii. Mai mult, după ce au fost siliţi să 

plătească contribuţiile la asigurările sociale de sănătate, poliţiştii au dat în 

judecată statul şi au câştigat procesul. 
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Dl.dep.Movilă Petru propune ca art. I şi III să se completeze  cu 

sintagma „în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune respingerea propunerii legislative. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, întreabă cum vor  

plăti cadrele didactice atunci când se vor face investigaţiile cardiovasculare 

mai complexe, cunoscându-se faptul că acestea nu pot fi efectuate în 

cabinetele medicale. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  propune respingerea propunerii 

legislative. 

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

avizarea negativă a propunerii legislative, iar comisia votează, în 

unanimitate,  avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic (Pl-x 

288/2008). 

 

 La punctul cinci al ordinii de zi, comisia a dezbătut cererea de 

reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. 

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 
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admitere în rezidenţiat şi se creează posibilitatea pregătirii profesionale în 

vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru absolvenţii de medicină. 

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

reexaminare a legii se referă la Art. I punctul 2 şi Art. I punctul 5. 

În continuare, domnia sa arată că este de acord  cu forma înaintată de 

Senat la Art. I punctul 2 şi Art. I punctul 5. 

 Pentru claritate s-a înlocuit sintagma „centre universitare” cu unităţi 

în facultăţi de medicină generală, medicină dentară şi farmaciile acreditate şi 

evaluate cu grad ridicat de încredere. Este necesară înlocuirea sintagmei, 

deoarece în continuare punctul 5 detaliază evaluarea  instituţiilor de 

învăţământ superior medical. 

 Pentru a cuprinde toate structurile din unităţile sanitare publice, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune introducerea 

unui nou punct ca punct 8 care se referă la art. 18. 

„Art. 18   (1) Începând cu promoţia 2005, absolvenţii licenţiaţi  ai 

facultăţilor de medicină, neconfirmaţi în rezidenţiat, pot efectua 3 ani de 

practică supravegheată/asistată. 

  (2) În perioada în care medicii efectuează practica supravegheată/asistată  

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  
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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.” 

 Dl.dep.dr.Diaconescu Renică este de acord cu amendamentul propus 

de antevorbitorul său. 

 Dl.dep.Movilă Petru de asemenea este de acord cu amendamentul 

propus. 

 Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune votarea acestui amendament, iar 

comisia votează, în unanimitate, adoptarea amendamentului. 

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

Legea, iar comisia votează, în unanimitate, adoptarea Legii pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului (PL-x 232/2008) cu un amendament adoptat de comisie 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. 
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- participarea unei delegaţii a Comisiei pentru Sănătate şi Familie 

alcătuită din membrii comisie care au fost invitaţi la al 11th European Health 

Forum Gastein, în Salzburg – Austria, în perioada 1 – 4 octombrie 2008. 

Dl.dep.Movilă Petru informează comisia că a primit o invitaţie  de a 

participa  la al 11th European Health Forum Gastein. Domnia sa doreşte să 

participe şi întreabă care este procedura. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi dl.dep.dr.Diaconescu Renică  informează  

că şi domniile lor au primit o astfel de invitaţie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune , având în 

vedere importanţa deosebită a evenimentului menţionat mai sus, comisia să 

facă  o adresă din partea comisiei către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor pentru a aproba aceste deplasări. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca domnia sa şi stafful tehnic al 

comisiei să elaboreze o primă formă a raportului asupra „Legii farmaciei” 

care să fie dezbătut în perioada următoare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, este de acord cu 

propunerea făcută şi totodată propune  ca dezbaterea  acestuia  să se facă la 

şedinţele comisiei  din următoarea perioadă 15-20 septembrie 2008. 

Comisia este de acord cu această propunere. 

 

  La punctul  şase al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu 

individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative înscrise în 

agenda comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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