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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru sănătate şi familie                                                    Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
    Nr.28/172/  28  aprilie 2004                                                                                    Nr.29/  271 /  28  aprilie 2004

R A P O R T    C O M U N
asupra proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea

Academiei de Ştiinţe Medicale 

1. Cu adresa nr.602 din 6 octombrie 2003,  Comisia pentru sănătate şi familie  şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport, au fost sesizate cu dezbaterea şi avizarea , în fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale ( PL nr.602/2003). 

La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci, Consiliul Economic şi Social, avizul Consiliului Legislativ , precum şi punctul de vedere al Guvernului României.

Proiectul de lege reglementează organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale pe baze noi, în
concordanţă cu noile cuceriri ştiinţifice, cu necesităţile de dezvoltare a asistenţei medicale şi ale învăţământului universitar şi
farmaceutic. Având în vedere că există o strânsă relaţie între învăţământul universitar medical şi farmaceutic şi cercetarea
ştiinţifică, proiectul de lege stabileşte relaţiile Academiei de Ştiinţe Medicale cu instituţiile de învăţământ superior şi cu 



unităţile sanitare.
De asemenea, în proiectul de lege sunt precizate organele de conducere ale Academiei de Ştiinţe Medicale şi totodată

sunt nominalizate domeniile cercetării ştiinţifice medicale.
Faţă de cele prezentate mai sus, comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de

lege cu amendamentul care face obiectul raportului.
2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din  categoria legilor ordinare, în

conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României.
3. La dezbaterile proiectului de lege au participat ca invitaţi,în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, dl. George Pavelescu, secretar de stat Ministerul Sănătăţii şi doamna dr.Alexandra
Cucu, director general adjunct la Direcţia Generală de Sănătate Publică din Ministerul Sănătăţii  .

4. La lucrările comisiilor din zilele de 3.12.2003, 17.03.2004 şi 21.04.2004, din totalul de 16 membri ai Comisiei
pentru sănătate şi familie, au fost prezenţi 14 deputaţi, respectiv 13 deputaţi şi din totalul de 26 membri ai Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, au fost prezenţi  25 deputaţi.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, comisiile propun adoptarea proiectului de lege  cu următorul  amendament:

Nr.
crt.

Text iniţial
(adoptat de Senat)

Text aprobat de Comisie Motivare

1. Titlul legii
“ Lege privind organizarea şi

funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Medicale”

Nemodificat.

2. Capitolul I - titlu
“Dispoziţii generale”

Nemodificat.
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3. Art.1
“Art.1 – (1) Academia de Ştiinţe

Medicale este instituţia publică de interes
naţional în domeniul cercetării ştiinţifice
medicale şi farmaceutice, de consacrare
academică, cu personalitate juridică,
aflată în coordonarea Ministerului
Sănătăţii.
       (2) Sediul Academiei de Ştiinţe

Medicale se află în municipiul Bucureşti,
Şos. Ştefan cel Mare, nr.19-21, sector 2.”

Nemodificat.

4. Art.2
“Art.2 – Academia de Ştiinţe Medicale

este continuatoarea Academiei de Ştiinţe
Medicale înfiinţată prin Decretul
Consiliului de Stat nr.590/1969 pentru
înfiinţarea Academiei de Ştiinţe
Medicale.”

Nemodificat.

5. Art.3

“Art.3 –  Academia de Ştiinţe
Medicale are ca obiect de activitate:

a) dezvoltarea ştiinţelor medicale şi
farmaceutice şi îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei;

Se propune ca art.3 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art.3 –  Academia de Ştiinţe Medicale
are ca obiect de activitate:
     a) dezvoltarea ştiinţelor medicale şi

farmaceutice în scopul îmbunătăţirii stării
de sănătate a populaţiei;

Pentru o exprimare mai
precisă.
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b) promovarea pe plan naţional a
cercetărilor ştiinţifice din domeniile
biomedicinei, medicinei clinice,
medicinei fundamentale, medicinei
preventive, sănătăţii publice şi ştiinţelor
farmaceutice;
      c) coordonarea activităţii în

domeniile de vârf ale cercetării
ştiinţifice, biomedicinei fundamentale şi
aplicative, desfăşurate în unităţile din
sectorul sanitar.”

b) Nemodificat.

c) coordonarea activităţii  de cercetare
ştiinţifică în domeniile de vârf ale
biomedicinei fundamentale şi aplicative,
desfăşurate în unităţile aflate în
coordonarea sau subordonarea
Ministerului Sănătăţii sau în alte unităţi
de profil.  “

Autori: dl.dep.Antonescu Nicolae
Napoleon, dl.dep.prof.dr.Anghel Stanciu şi
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim.

Pentru o exprimare
completă şi corectă.

6. Art.4

“Art. 4 –  În realizarea obiectului său
de activitate, Academia de Ştiinţe
Medicale colaborează cu Ministerul
Sănătăţii. Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului, Academia Română,
instituţiile de învăţământ superior de
medicină şi farmacie, precum şi cu alte 

Se propune ca art.4 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 4 –  În realizarea obiectului său de
activitate, Academia de Ştiinţe Medicale
colaborează cu  Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Academia Română, instituţiile de
învăţământ superior de medicină şi
farmacie, precum şi cu alte ministere, 

Academia de Ştiinţe
Medicale se află în
coordonarea Ministerului
Sănătăţii .
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ministere, instituţii şi unităţi de profil. “ instituţii şi unităţi de profil.  “

Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport. 

7. Capitolul II - titlu
“Organizare şi funcţionare”

Nemodificat.

8. Art.5

“Art. 5 - Academia de Ştiinţe Medicale
se organizează şi funcţionează potrivit
prevederilor prezentei legi şi statutului
propriu, care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.”

Se propune ca art.5 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 5 - Academia de Ştiinţe Medicale se
organizează şi funcţionează potrivit
prevederilor prezentei legi, precum şi
statutului propriu, care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, iniţiată de
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Educaţiei şi Cercetării. “

Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport. 

Academia de Ştiinţe
Medicale este în
coordonarea Ministerului
Sănătăţii .

9. Art.6

“Art. 6 – (1) Academia de Ştiinţe
Medicale îndeplineşte următoarele
atribuţii principale pentru realizarea
obiectului său de activitate:

Se propune ca art.6 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 6 – (1) Academia de Ştiinţe
Medicale îndeplineşte următoarele atribuţii
pentru realizarea obiectului său de
activitate:



0. 1. 2. 3.

6

a) participă la elaborarea şi
organizarea strategiei naţionale a
activităţii de cercetare ştiinţifică din
domeniul medical şi farmaceutic, în
vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei
din România;

b) contribuie la valorificarea
cercetării ştiinţifice medicale şi
farmaceutice, asigurând îndrumarea
metodologică a unităţilor medico-
sanitare;

c) sprijină valorificarea rezultatelor
cercetărilor de interes pentru sănătatea
publică prin programe înaintate
Ministerului Sănătăţii, Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi
Academiei Române;

d) colaborează, la nivel naţional, la
programele de cooperare ştiinţifică
internaţională a institutelor de cercetare
medicală, a colectivelor de cercetare din
instituţiile de învăţământ superior cu
profil biomedical şi interdisciplinar;

a) participă la elaborarea strategiei
naţionale a activităţii de cercetare ştiinţifică
din domeniul medical şi farmaceutic, în
vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a
populaţiei României;

b) Nemodificat.

        

c) elaborează programe de cercetare
ştiinţifică în domeniile de interes pentru
Ministerul Sănătăţii şi alte organe ale
administraţiei publice;

 d) colaborează, la nivel naţional, la
programele de cooperare ştiinţifică
internaţională ale institutelor de cercetare
medicală şi ale colectivelor de cercetare
din instituţiile de învăţământ superior cu
profil biomedical şi interdisciplinar;

Pentru folosirea
terminologiei consacrate.

Academia de Ştiinţe
Medicale este cel mai înalt
for de cercetare ştiinţifică.
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e) colaborează la elaborarea
programelor ştiinţifice medicale
organizate de Academia Română,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, Ministerul Integrării
Europene şi Ministerul Sănătăţii;

f) iniţiază şi dezvoltă relaţii de
colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de
învăţământ din ţară şi din străinătate,
precum şi cu organizaţii naţionale şi
internaţionale;

g) acordă, în condiţiile legii,
distincţii şi premii pentru activitatea
ştiinţifică şi profesională a membrilor
Academiei de Ştiinţe Medicale;

h) organizează, în nume propriu sau
în colaborare cu Academia Română
sau cu societăţi ştiinţifice medicale din
ţară şi din străinătate, manifestări
ştiinţifice, congrese, seminarii, ateliere
de lucru şi simpozioane pe problemele
cercetării medico-farmaceutice şi/sau
asistenţei sociale;

e) participă la elaborarea programelor
ştiinţifice medicale organizate de
Academia Română, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, Ministerul Integrării Europene
şi alte ministere şi instituţii interesate;

f) Nemodificat.

g) acordă, în condiţiile legii, distincţii
şi premii pentru contribuţii deosebite în
activitatea ştiinţifică;

   h) organizează, în nume propriu sau în
colaborare cu societăţi ştiinţifice medicale
din ţară şi din străinătate, manifestări
ştiinţifice, congrese, seminarii, ateliere de
lucru şi simpozioane pe problemele
cercetării medico-farmaceutice şi/sau
asistenţei sociale;

Pentru corelare cu art.4
nr.crt.6 din prezentul raport.

Pentru corelare cu
atribuţiile care îi revin.

Manifestările ştiinţifice pe
problemele cercetărilor
medico-farmaceutice sunt
atribuţii exclusivale
Academiei de Ştiinţe
Medicale .
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i) participă, împreună cu Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii
abilitate, la evaluarea şi atestarea
capacităţii instituţiilor care desfăşoară
activităţi de cercetare în domeniul
cercetării ştiinţifice medicale şi
farmaceutice, în condiţiile legii;

__

j) conduce programe de cercetare
ştiinţifică medicală şi farmaceutică din
Planul naţional de cercetare-dezvoltare
şi inovare, atribuite de către autoritatea
de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe
bază de criterii de capabilitate, în sistem
competiţional sau în mod direct;

k)  elaborează, în concordanţă cu
normele internaţionale, reglementări
privind bioetica, observaţiile şi
cercetarea pe om, condiţii de folosire a
animalelor de laborator şi de etică a 

    i) participă, la cererea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, Ministerului
Sănătăţii şi altor instituţii abilitate, la
evaluarea şi atestarea capacităţii instituţiilor
care desfăşoară activităţi de cercetare în
domeniul cercetării ştiinţifice medicale şi
farmaceutice, în condiţiile legii;

j) formulează puncte de vedere în
legătură cu înfiinţarea sau desfiinţarea de
institute, centre şi unităţi de cercetare din
domeniul medical şi farmaceutic;

k)Nemodificat.

 l) elaborează, în concordanţă cu normele
internaţionale, reglementări privind
bioetica, observaţiile şi cercetarea pe om,
condiţiile de folosire a animalelor de
laborator;

Pentru corelare cu Legea
învăţământului nr.84/1995.

Pentru o exprimare clară
şi corectă.
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cercetării ştiinţifice;

l) asigură corelarea obiectivelor de
cercetare medicală naţională cu
programele Uniunii Europene din
domeniul medical şi farmaceutic;

m) formulează la Ministerul
Sănătăţii şi, după caz, la Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
punctul său de vedere în legătură cu
înfiinţarea sau desfiinţarea de
institute, centre şi unităţi de cercetare
din domeniul medical şi farmaceutic;

n) coordonează şi evaluează
activitatea de cercetare ştiinţifică şi
farmaceutică din structurile proprii;

o) propune autorităţii de stat pentru
cercetare-dezvoltare constituirea, pe
perioade determinate, în condiţiile legii,
de centre sau colective mixte de
specialişti pentru realizarea unor
strategii de ramură sau sectoriale;

    m) contribuie la corelarea obiectivelor
de cercetare medicală naţională cu
programele Uniunii Europene din domeniul
medical şi farmaceutic;

Se elimină.

n)Nemodificat.

 o) propune autorităţii de stat pentru
cercetare-dezvoltare constituirea, pe
perioade determinate, în condiţiile legii, de
colective mixte de specialişti pentru
realizarea unor strategii de ramură sau
sectoriale;

Idem.

Se regăseşte la lit.j) art.6,
nr.crt.9din prezentul raport.

Pentru o exprimare
corectă.
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p) formulează propuneri în domeniul
dezvoltării învăţământului medical şi
farmaceutic;

q) organizează educaţia medicală
continuă a personalului care lucrează în
domeniul medical şi farmaceutic uman,
împreună cu Colegiul Medicilor din
România, Colegiul Farmaciştilor din
România şi în colaborare cu
instituţiile de învăţământ superior de
medicină şi farmacie acreditate.
Programele naţionale de educaţie
medicală continuă sunt avizate de
ministerul Sănătăţii, precum şi de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului;

r) informează anual Ministerul
Sănătăţii asupra principalelor activităţi
desfăşurate, cu impact asupra stării de
sănătate şi a asistenţei medicale.

      (2)  Academia de Ştiinţe Medicale
îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul
său de activitate, stabilite prin lege sau
prin regulamentul de organizare şi 

p) Nemodificat.

  q) dezvoltă cercetări privind  educaţia
medicală continuă a personalului care
lucrează în domeniul medical şi farmaceutic
uman;

     r) Nemodificat.

 (2) Academia de Ştiinţe Medicale
îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniul
său de activitate, stabilite prin lege sau
statutul său .”

Aceleaşi atribuţii revin
Ministerului Sănătăţii .
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funcţionare.” Autori: dl.dep.prof.dr.Anghel Stanciu,
dl.dep.Petru Andea, dl.dep.Iulian Mincu,
dl.dep.Paul Magheru. 

10. Art.7
“Art. 7 – (1) Academia de Ştiinţe

Medicale reuneşte personalităţi de o
deosebită valoare ştiinţifică şi
profesională din domeniile cercetării
ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

(2) Academia de Ştiinţe Medicale are
în componenţa sa membri titulari,
membri corespondenţi şi membri de
onoare. Numărul maxim de al membrilor
titulari şi al membrilor corespondenţi este
de 231, din care 190 membri titulari.
Numărul membrilor de onoare se
stabileşte prin statut.

(3) Membrii titulari şi membrii
corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi
dintre personalităţile ştiinţifice de
prestigiu din domeniile prevăzute la alin.
(1).

Nemodificat.
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(4) Membrii de onoare sunt cetăţeni
români şi străini care s-au remarcat prin
realizările şi contribuţiile lor la
dezvoltarea ştiinţelor din domeniul
medical şi farmaceutic.”

11. Art.8
“Art. 8 - Academia de Ştiinţe Medicale

poate acorda şi titluri de membru post-
mortem.”

Nemodificat.

12. Art.9
“Art. 9 – Criteriile şi procedura de

alegere şi de excludere a membrilor
Academiei de Ştiinţe Medicale se
stabilesc prin Statutul Academiei de
Ştiinţe Medicale.”

Nemodificat.

13. Art.10

“Art. 10 – Membrii titulari ai
Academiei de Ştiinţe Medicale
beneficiază de o indemnizaţie lunară
viageră egală cu salariul mediu pe
economie.”

Se propune ca art.10 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 10 – (1) Membrii titulari ai
Academiei de Ştiinţe Medicale pot
beneficia de o indemnizaţie lunară viageră
egală cu salariul mediu pe economie. 

Autori: dl.dep.prof.dr.Anghel Stanciu,
dl.dep.Petru Andea, dl.dep.Iulian Mincu.

Pentru o exprimare
corectă.
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(2) Membrii titulari şi corespondenţi ai
Academiei de Ştiinţe Medicale sunt
menţinuţi în activitate sau în funcţii de
conducere până la vârsta de 70 de ani.
Peste această vârstă sunt menţinuţi în
activitate numai cu acordul instituţiei în
care lucrează, prin prelungiri anuale în
baza certificatului de sănătate.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM),
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul Parlamentar
al PSD ) şi doamna dep.dr.Ana Florea
(Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale) .

Este necesară această
precizare având în vedere
valoarea şi prestigiul
profesional şi ştiinţific al
acestei categorii
profesionale.

14. Art.11
“Art. 11 – Academia de Ştiinţe

Medicale îşi organizează în centrele
universitare medicale şi farmaceutice
filiale teritoriale, unităţi fără personalitate
juridică.”

Nemodificat.
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15. Art.12
“Art. 12 – Pentru buna desfăşurare a

activităţii Academiei de Ştiinţe Medicale,
în structura acesteia se organizează secţii
ştiinţifice.”

Nemodificat.

16. Art.13
“Art. 13 – Atribuţiile şi modul de

organizare  şi funcţionare a filialelor
teritoriale şi a secţiilor ştiinţifice se
stabilesc prin Statutul Academiei de
Ştiinţe Medicale.”

Nemodificat.

17. Art.14

“Art. 14 – Organele de conducere a
Academiei de Ştiinţe Medicale sunt:

a) adunarea generală;
b) consiliul ştiinţific;
c) preşedintele.”

Se propune ca art.14 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 14 – Organele de conducere a
Academiei de Ştiinţe Medicale sunt:

a) adunarea generală;
b) consiliul ştiinţific;
c) preşedintele;
d) biroul executiv al consiliului
ştiinţific.”

Autori: dl.dep.Antonescu Nicolae
Napoleon, dl.dep.Iulian Mincu.
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18. Art.15

“Art. 15 -  (1) Adunarea generală a
membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale
este alcătuită din membri titulari şi
membri corespondenţi şi constituie forul
suprem de conducere a acesteia.

(2) La lucrările adunării generale a
membrilor Academiei de Ştiinţe
Medicale pot participa, în calitate de
invitaţi, şi membrii de onoare, aceştia
neavând drept de vot.”

Se propune ca art.15 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 15 -  (1) Adunarea generală a
membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale
constituie forul suprem de conducere al
acesteia şi este alcătuită din membri titulari
şi  corespondenţi ai acesteia. 

(2) La lucrările adunării generale pot
participa, cu drept de vot consultativ, şi
membrii de onoare ai Academiei de Ştiinţe
Medicale. “

Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport. 

Pentru o exprimare
corectă şi completă.

19. Art.16

“Art. 16 – Adunarea generală a
membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale
are următoarele atribuţii:

a) adoptă Statutul Academiei de
Ştiinţe Medicale, care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

Se propune ca art.16 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 16 – Adunarea generală a membrilor
Academiei de Ştiinţe Medicale are
următoarele atribuţii:

a) adoptă Statutul Academiei de Ştiinţe
Medicale, care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului
Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei şi
Cercetării;

Pentru corelare cu
prevederile art.5 pct.8 din
prezentul raport.
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b) aprobă darea de seamă asupra
activităţii desfăşurate între două adunări
generale, precum şi programele de
activitate ştiinţifică şi de perspectivă;

c) elaborează programe pentru
valorificarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice în domeniul medical şi
farmaceutic şi pentru îmbunătăţirea
asistenţei medicale, pe care le
înaintează spre aprobare Ministerului
Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului;

d) alege prin vot secret noi membri
ai Academiei de Ştiinţe Medicale;

e) alege prin vot secret preşedintele, 
trei vicepreşedinţi şi secretarul general al
Academiei de Ştiinţe Medicale, pentru o
perioadă de patru ani, cu dreptul de a fi
realeşi pentru încă un mandat.”

b) Nemodificat.

c) aprobă programe pentru
valorificarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice în domeniul medical şi
farmaceutic şi pentru îmbunătăţirea
asistenţei medicale;

   d) Nemodificat.

  e)  alege, prin vot secret, preşedintele,
vicepreşedinţii şi secretarul general al
Academiei de Ştiinţe Medicale.Mandatul
acestora este de patru ani, având dreptul de
a fi realeşi pentru încă un mandat. “

Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport. 

Academia de Ştiinţe
Medicale este forul ştiinţific
reprezentativ în domeniul
medical şi farmaceutic.

Pentru o exprimare mai
clară.
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20. Art.17
“Art. 17 – Adunarea generală a

membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale
este legal constituită în prezenţa a cel
puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi ia
hotărâri valabile cu votul majorităţii
simple a celor prezenţi. Dacă la prima
convocare nu este întrunit numărul legal
de 2/3 din membri, se convoacă, în
termen de maximum 30 de zile, o nouă
adunare, care se consideră legal
constituită în prezenţa a cel puţin
jumătate plus unu din numărul total de
membri. În cazul în care nici la a doua
convocare nu este întrunit numărul legal
de membri, se convoacă, în termen de
maximum 10 de zile, o nouă adunare,
care se consideră legal constituită cu
numărul membrilor prezenţi.”

Nemodificat.

21. Art.18
“Art. 18 – Adunarea generală se

întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an
şi în sesiune extraordinară ori de câte ori
este nevoie, la solicitarea consiliului
ştiinţific sau a jumătate plus unu din
numărul membrilor.”

Nemodificat.
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22. Art.19

“Art. 19 – Consiliul ştiinţific asigură
conducerea Academiei de Ştiinţe
Medicale între sesiunile anuale ale
adunării generale, prin biroul executiv. “

Se propune ca art.19 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 19 – Consiliul ştiinţific asigură
conducerea Academiei de Ştiinţe Medicale
între sesiunile adunării generale. “

Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport. 

Sesiunile adunării
generale pot fi anuale sau
extraordinare.

23. Art.20

“Art. 20 - (1) Consiliul ştiinţific este
format din preşedintele Academiei de
Ştiinţe Medicale, trei vicepreşedinţi,
secretarul general, precum şi preşedinţii
filialelor.

 (2) Biroul executiv al consiliului
ştiinţific este format din 5 membri,
respectiv preşedintele Academiei de
Ştiinţe Medicale, trei vicepreşedinţi şi
secretarul general.”

Se propune ca art.20 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 20 - (1) Consiliul ştiinţific este
format din preşedintele Academiei de
Ştiinţe Medicale, vicepreşedinţi, secretarul
general, precum şi preşedinţii filialelor .

 (2) Biroul executiv al consiliului ştiinţific
este format din preşedintele Academiei de
Ştiinţe Medicale, vicepreşedinţi şi secretarul
general şi asigură conducerea operativă. “

Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport. 

Pentru corelare cu
prevederile art.16 lit.e),
pct.19 din prezentul raport.
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24. Art.21

“Art. 21 – (1) Preşedintele  Academiei
de Ştiinţe Medicale este şi preşedintele
Consiliului ştiinţific.

(2) Preşedintele reprezintă Academia
de Ştiinţe Medicale în relaţiile cu terţii şi
este ordonator secundar  de credite.

(3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific şi
ale preşedintelui Academiei de Ştiinţe
Medicale şi modul de lucru al consiliului
ştiinţific şi al biroului executiv se
stabilesc prin Statutul Academiei de
Ştiinţe Medicale.

(4) În cazul în care preşedintele nu îşi
poate exercita prerogativele pe o perioadă
de mai mult de 30 de zile, va desemna, în
vederea exercitării acestora, pe unul
dintre vicepreşedinţi.

(5) În exercitarea atribuţiilor sale,
preşedintele emite decizii.”

Se propune ca art.21 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 21 – (1) Preşedintele  Academiei de
Ştiinţe Medicale este preşedintele
Consiliului ştiinţific şi al Biroului executiv.

 (2) Preşedintele reprezintă Academia de
Ştiinţe Medicale în relaţiile cu terţii şi este
ordonator   de credite.

(3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific, ale
Biroului executiv, ale preşedintelui şi
modul de lucru al acestora se stabilesc prin
Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale.

(4) Nemodificat.

(5) Nemodificat.

Pentru o exprimare mai
clară şi concisă.
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Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport. 

25. Art.22

“Art. 22 – Numărul maxim de posturi
şi structura organizatorică ale Academiei
de Ştiinţe Medicale se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.”

Se propune ca art.22 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 22 – Numărul maxim de posturi şi
structura organizatorică ale Academiei de
Ştiinţe Medicale se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată de Ministerul
Sănătăţii. “

Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport. 

Academia de Ştiinţe
Medicale este subordonată
Ministerului Sănătăţii .

26. Art.23
“Art. 23 – Salarizarea personalului din

aparatul de lucru propriu al Academiei de
Ştiinţe medicale se face în conformitate
cu dispoziţiile aplicabile personalului
bugetar.”

Nemodificat.

27. Art.24

“Art. 24 – (1) Finanţarea Academiei de
Ştiinţe Medicale se asigură de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului
Sănătăţii, şi din venituri proprii.

 Se propune ca art.24 să se reformuleze
după cum urmează:

(1)Nemodificat.
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(2) Academia de Ştiinţe Medicale poate
fi sprijinită prin donaţii, sponsorizării şi
din alte surse, potrivit legii. “

(2) Academia de Ştiinţe Medicale poate
beneficia de donaţii, sponsorizări şi alte
surse, potrivit legii. “

Autori: Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport. 

28. Art.25

“Art. 25 – (1) Academia de Ştiinţe
Medicale are în dotare un parc auto
propriu.

(2) Numărul maxim de autovehicule şi
consumul lunar de carburanţi pentru
aparatului de lucru şi filialele teritoriale
se stabilesc potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile administraţiei publice şi
instituţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare. “

 Se propune ca art.25 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 25 – (1) Nemodificat.

(2) Numărul maxim de autovehicule şi
consumul lunar de carburanţi pentru
aparatului de lucru şi filialele teritoriale se
stabilesc potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
80/2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice,
aprobată cu modificări prin Legea
nr.247/2002  cu modificările şi completările
ulterioare. “

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
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29. Capitolul III - titlu

“Capitolul III
Structurile de cercetare care îşi

desfăşoară activitatea sub patronajul
ştiinţific al Academiei de Ştiinţe
Medicale”

Se propune ca titlul Capitolului III să se
reformuleze după cum urmează:

“Capitolul III
Structurile de cercetare care îşi desfăşoară

activitatea în coordonarea ştiinţifică a
Academiei de Ştiinţe Medicale”

Autori: dl.dep.prof.dr.Anghel Stanciu,
dl.dep.Antonescu Nicolae Napoleon.

30. Art.26

“Art. 26 – (1) Cercetarea ştiinţifică
medicală şi farmaceutică cuprinde:

a) cercetarea medicală
fundamentală;
b) cercetarea medicală clinică;
c) cercetarea medicală în domeniul

sănătăţii publice şi a serviciilor de
sănătate;
d) cercetarea în domeniul ştiinţelor

farmaceutice;
e) cercetarea în domeniul

tehnologiilor medicale avansate;
f) cercetarea în domeniul medicinei 
comparate;

Se propune ca art.26 să se reformuleze
după cum urmează:

(1) Nemodificat.
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g) cercetarea în domeniul
epideminologiei şi medicinei
preventive.

 (2) Următoarele tipuri de structuri de
cercetare îşi pot desfăşura activitatea sub
patronajul ştiinţific al Academiei de
Ştiinţe Medicale şi în conformitate cu
prevederile legale în vigoare:

a) nuclee;
b) colective;
c) laboratoare;
d) secţii;
e) departamente;
f) institute în care se desfăşoară

activitate de asistenţă medicală, de
învăţământ şi cercetare ştiinţifică
medicală şi institute în care se
desfăşoară numai activitate de cercetare
ştiinţifică medicală, care au
personalitate juridică şi sunt în
subordinea sau în coordonarea
Ministerului Sănătăţii;

g) instituţii fără personalitate juridică
în care se desfăşoară activitate de
cercetare ştiinţifică medicală, grefate pe
clinici sau secţii.

    
(2) Următoarele structuri de cercetare îşi

pot desfăşura activitatea în coordonarea
ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Medicale:

a) nuclee;
b) colective;
c) laboratoare;
d) secţii;
e) departamente;
f) institute în care se desfăşoară

activitate de asistenţă medicală, de
învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală
şi institute în care se desfăşoară numai
activitate de cercetare ştiinţifică medicală,
care au personalitate juridică şi sunt în
subordinea sau în coordonarea Ministerului
Sănătăţii.

g) Se elimină
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(3) Structurile de cercetare ştiinţifică
medicală prevăzute la alin.(2) lit. a)- e)
pot funcţiona atât în institute în care se
desfăşoară numai activitate de cercetare
ştiinţifică medicală, cât şi în celelalte
unităţi sanitare cu sau fără paturi, în care
se desfăşoară şi activitate de asistenţă
medicală şi învăţământ. “

(3) Nemodificat.

Autori: dl.dep.prof.dr.Anghel Stanciu,
dl.dep.Antonescu Nicolae Napoleon,
dl.dep.Iulian Mincu.

31.  Art.27

“Art. 27 – Unităţile de cercetare
prevăzute la art.24 alin.(2) care încheie
contracte de cercetare ştiinţifică medicală
informează direct Academia de Ştiinţe
Medicale asupra rezultatelor cercetărilor
pentru care au fost finanţate.”

 Se propune ca art.27 să se reformuleze
după cum urmează:

 “Art. 27 – Structurile de cercetare
prevăzute la art.26 alin.(2) care încheie
contracte de cercetare ştiinţifică medicală
informează Academia de Ştiinţe Medicale
asupra rezultatelor cercetărilor pentru care
au fost finanţate.”

Pentru înscrierea corectă a
trimiterii.

32. Capitolul IV - titlu
“Dispoziţii finale”

Nemodificat.
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33. Art.28
“Art. 28 – Sintagma  „Academia de

Ştiinţe Medicale” nu poate fi folosită de
nici o altă instituţie publică sau privată în
cuprinsul denumirii acesteia.”

Nemodificat.

34. Art.29
“Art. 29 – În termen de 60 de zile de la

intrarea în vigoare a prezentei legi,
academia de Ştiinţe Medicale, prin
intermediul Ministerului Sănătăţii,
supune spre aprobare Guvernului statutul
acesteia.”

Nemodificat.

35. Art.30

“Art. 30 – La data intrării în vigoare a
prezentei legi se abrogă Decretul
Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru
înfiinţarea Academiei de Ştiinţe
Medicale, cu modificările ulterioare,
publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 21
august 1969, cu excepţia art.1 alin.(1).”

Se propune ca art.30 să se reformuleze
după cum urmează:

“Art. 30 – La data intrării în vigoare a
prezentei legi se abrogă Decretul
Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru
înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale,
cu modificările ulterioare, publicat în
Buletinul Oficial nr.90 din 21 august 1969,
cu excepţia art.1 alin.(1), precum şi  cele
referitoare la academicieni din art.9
alin.(2)  al Legii nr.74/1995 privind 

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
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exercitarea profesiunii de medic,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor din România
publicată în Monitorul Oficial nr.149
din 14 iulie 1995, Partea I. ”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna
dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar al
PRM) .

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

                PREŞEDINTE,                                                                                                          PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                                           PROF.DR.STANCIU ANGHEL

                  SECRETAR,                                                                                                             SECRETAR,

      FARM.ION BURNEI                                                                                             PROF.DR.ING. ANDEA PETRU    
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