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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi. 

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

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. Comisia a adoptat, 

în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor (PLX 608/2005). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind completarea 

Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu 

destinaţia de cabinete medicale (PLX 580/2005). 

3. Dezbateri asupra propunerii legislative „Legea asistenţei 

medicale de urgenţă” (PLX 671/2004). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea 

unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, 

comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru 

combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi 

silvicultură (PLX 621/2005). 
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5. Diverse. 

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

proiectul de Lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. 

Dl.dep.prof..Mircea Ifrim arată că proiectul de lege stabileşte 

modul de organizare şi funcţionare şi principalele atribuţii ale Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor a cărei membri sunt numiţi de 

Parlament, cu avizul comisiilor de sănătate ale celor două Camere. 

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor are ca sarcină 

procesul de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi. Acreditarea 

garantează faptul că spitalele funcţionează la standardele stabilite potrivit 

Legii Spitalelor, certificând calitatea serviciilor de sănătate în 

conformitate cu clasificarea spitalelor. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Naţională de 

Acreditare a Spitalelor dispune de un aparat tehnic. 

Finanţarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor este 

finanţată în primul an, din Fondul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi ulterior din fonduri proprii. 

Taxa de acreditare se suportă de spital şi intră în bugetul 

Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că acreditarea spitalelor se 

face de către comisiile de evaluare-acreditare printr-o metodologie 

stabilită de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor. 

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim arată că proiectul de lege a fost 

adoptat de Senat în noiembrie 2005 şi are punctul de vedere favorabil al 

Guvernului. De asemenea, are avizul favorabil al Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. 

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim propune amânarea finalizării 

proiectului de lege pentru următoarea şedinţă de comisie. Comisia 
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votează, în unanimitate, amânarea dezbaterilor pe fond asupra proiectului 

de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere 

propunerea legislativă privind completarea Hotărârii de Guvern 

nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale (PLX 580/2005). 

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim arată că propunerea legislativă vizează 

explicitarea modului de realizare a facilităţii prevăzută la alineatele (6) şi 

(7) ale art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de 

medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 

România, cu privire la concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale. 

Domnia sa subliniază că facilitatea prevăzută în Legea 

nr.306/2004 se referă la posibilitatea menţinerii în activitate, după data 

pensionării, a medicilor de familie din mediul rural sau a celor aflaţi sub 

incidenţa prevederilor Decretului Lege nr.118/1990, sub condiţia generică 

a prezentării unui certificat medical. 

Completările propuse se realizează prin intervenţia directă 

asupra unui act normative subsidiar, Hotărârea de Guvern nr.884/2004, 

prin introducerea după alin.(2) a unui alineat nou potrivit  căruia 

contractul de concesionare a unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale se face pe termen limitat, în situaţia în care concesionarul 

îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limita de vârstă. 

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim subliniază că această problemă a fost 

soluţionată în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrative-teritoriale cu destinaţia de cabinete 

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 

actului medical. 
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Dl.dep.Luchian Ion propune respingerea proiectului de Lege, 

întrucât în proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005, care a fost dezbătut şi adoptat de comisie, s-a 

prevăzut că spaţiile medicale concesionate pentru care concesionarii nu 

şi-au exprimat intenţia de cumpărare vor fi folosite în continuare de 

aceştia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul. 

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim subliniază că propunerea legislativă a 

fost respinsă de Senat. De asemenea Guvernul nu a susţinut această 

iniţiativă legislativă. 

Domnia sa propune amânarea finalizării propunerii legislative 

pentru următoarea şedinţă de comisie. Comisia votează, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor pe fond asupra proiectului de Lege. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbateri 

asupra propunerii legislative “Legea asistenţei medicale de urgenţă” 

(PLX671/2004). 

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim arată că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare crearea cadrului juridic adecvat pentru acordarea 

asistenţei medico-chirurgicale de urgenţă atât în unităţi sanitare de stat cât 

şi private. 

Propunerea legislativă iniţiată de domnia sa se referă în 

principal la: 

- organizarea şi funcţionarea asistenţei medicale de urgenţă; 

- transportul medical în cazurile de urgenţă medico-

chirurgicale; 

- servicii de asistenţă medicală de urgenţă şi/sau de transport 

medical private; 

- servicii speciale ale asistenţei medicale de urgenţă; 

- servicii de primire, urgenţă şi dispecerat; 
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- finanţarea serviciului de urgenţă şi a transportului medical. 

 

 Dl.dep.prof.Mircea Ifrim  apreciază că pentru procesul de 

implementare a reformei sanitare este necesar şi un astfel de proiect de 

lege. Asistenţa medicală de urgenţă trebuie să fie un model de integrare a 

serviciilor de asistenţă medicală atât spitaliceşti cât şi prespitaliceşti. Prin 

aceste servicii se permite accesul liber al populaţiei la servicii de 

specialitate calitative. 

Dl.dep.Movilă Petru  apreciază că propunerea legislativă 

trebuie să fie corelată cu Memorandumul de înţelegere între Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii, Societatea de Medicină 

de Urgenţă şi Catastrofă din România şi autorităţile locale. 

Dl.dep.Ovidiu Brînzan arată că legea trebuie adaptată 

necesităţilor din România. 

Dl.dep.Movilă Petru consideră că legea trebuie să fie 

funcţională. 

Dl.dep.Alexandru Ciocâlteu apreciază că este necesar ca legea 

să corespundă normelor Uniunii Europene în domeniu. 

Dl.dep.Ion Luchian consideră că toate articolele din lege trebuie 

discutate în spiritual reglementărilor Uniunii Europene, deoarece este o 

lege esenţială care vizează politica de sănătate din România. 

Dl.dep.Aurel Nechita arată că urgenţa se adresează tuturor 

indivizilor, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi şi în consecinţă în 

acordarea asistenţei de urgenţă trebuie implicate toate organismele 

(Ministerul Administraţiei şi Internelor, Pompieri, medici, etc.). 

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim este de acord cu antevorbitorul său şi 

subliniază că medicina de urgenţă este publică, fiind acordată tuturor 

asiguraţilor  şi neasiguraţilor. În acest sens, domnia sa apreciază că 

parteneriatul (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Pompieri, medici) 
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este foarte important, mai ales că serviciile de acordare a asistenţei de 

urgenţă se referă şi la segmental “salvamar şi salvamont”. 

Dl.dep.Ovidiu Brînzan consideră că legea trebuie să 

reglementeze asistenţa de urgenţă în mod global şi nu direcţional 

(ex.salvamar, salvamont), deoarece este responsabilitatea integrală a 

statului. 

Dl.dep.Renică Diaconescu apreciază că propunerea legislativă 

trebuie îmbunătăţită substanţial şi promovată în cel mai scurt timp. În 

acest sens este necesar să se aştepte punctele de vedere şi propunerile 

autorităţilor locale, ale reprezentanţilor SMURD-Tg.Mureş şi a 

specialiştilor care au participat la şedinţa comisiei din luna mai 2005. 

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim este de accord cu antevorbitorul său şi 

propune amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative. Comisia a 

hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea  proiectului de Lege pentru abrogarea unor prevederi din 

Ordonanţa Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi 

utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, 

dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură (PLX 621/2005). 

Dl.dep.prof.Mircea Ifrim arată că proiectul de lege are ca obiect 

de reglementare abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului 

nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de 

uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în 

agricultură şi silvicultură cu modificările şi completările ulterioare prin 

Legea nr.85/1995. 

În cadrul procesului de implementare a acquis-ului comunitar, 

România şi-a asumat o serie de angajamente care vizează includerea în 

legislaţia română a prevederilor comunitare. 
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Dl.dep.prof.Mircea Ifrim propune avizarea favorabilă a 

proiectului de lege Comisia votează în unanimitate avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma înaintată de Senat în şedinţa din 5 decembrie 

2005. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  


