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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea 

Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii Bucureşti 

( PLX 527/2006). 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative „Legea asistenţei 

medicale de urgenţă  (PlX 671/2004). 

3. Dezbateri asupra propunerii legislative „Legea asigurărilor 

voluntare de sănătate” (Plx 386/2006). 

4. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii spitalelor nr.270/2003 ( Plx 390/2006). 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie  a 

procedat la dezbaterea proiectului de Lege privind înfiinţarea Centrului 

Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii , Bucureşti ( PLX 

527/2006), adoptat de către Senat în şedinţa din 5 iunie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

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

Spitalului Clinic de urgenţă pentru Copii „M.S.Curie” Bucureşti 

funcţionează o secţie de recuperare neuro-psiho-motorie pentru copii , cu 70 

de paturi. Această secţie, împreună cu structurile auxiliare aferente, 

funcţionează într-o clădire separată de restul spitalului, având circuite total 

separate. În această clădire se poate organiza un Centru de Recuperare 

Neuropsihomotorie pentru Copii. 

La ora actuală, România nu are un centru caţional de recuperare a 

copilului cu deficienţe fizice şi neuro-psiho-motorii, care să fie un model de 

organizare, stabilire – standardizare a protocoalelor terapeutice la copilul cu 

patologie malfomativă şi sechelară, precum şi de normare a activităţii şi 

personalului. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că recuperarea copilului presupune 

cunoaşterea patologiei genetice malformative şi neurologice specifice, care 

nu se suprapune cu cea a adultului. 

Această patologie necesită programe terapeutice diferenţiate şi 

personalizate în funcţie de dezvoltarea, vârsta, starea de nutriţie, terenul şi 

mediul familial al copilului. 

Mijloacele tehnice ( aparatura), dispozitivele ergo şi kinetoterapeutice, 

precum şi parametrii de aplicare a terapiei fizice, spaţiile terapeutice complet 

diferite de cele pentru adulţi, sunt specifice copilului. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

standardizarea normării necesarului de specialişti ( medici, psihologi, 

kinetoterapeuţi, ergoterapeuţi, fizioterapeuţi, logopezi, educatori specializaţi, 

etc.) trebuie făcută diferenţiat pe:  

- servicii : spital, ambulatoriu, nuclee la domiciliu cu stabilirea 

gradului de competenţă al fiecăruia; 

- specialist : evaluator şi terapeut ( număr de copii/zi, număr 

proceduri, timp afectat cazului, proceduri terapeutice). 

 Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  apreciază că este necesară o evidenţă 

statistică centralizată locală, regională şi naţională privind patologia 

recuperatorie pediatrică pentru a putea elabora programele şi politica 

sanitară pe termen scurt şi pe termen lung în domeniu. 

 Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că reorganizarea acestei secţii în unitate 

cu personalitate juridică – centru de recuperare pentru copii ar avea 

următoarele avantaje: 

- ar atrage şi alte surse de finanţare, existând o preocupare 

permanentă doar pentru acest tip de servicii; 

- permite consolidarea activităţii de recuperare a copilului, total 

diferită şi distinctă de recuperarea adultului şi insuficient statuată în ţara 

noastră; 

- permite organizarea activităţii conform cerinţelor bolnavului 

cronic – îngrijiri de lungă durată – şi nu după regulile unui spital de urgenţă, 

care are o gamă largă de servicii de urgenţă şi raportare DRG ; 

- creează posibilitatea colaborării şi înfrăţirii cu unităţi similare 

de profil din Comunitatea Europeană, după modelul cărora a fost construit şi 

dotat; 
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- permite legalizarea activităţii de perfecţionare şi specializare a 

medicilor, kinetoterapeuţilor, psihoterapeuţilor, ergoterapeuţilor şi 

ortoproteziştilor pentru copii, activitate care, în momentul de faţă, se face 

voluntar, fără o urmărire şi coordonare riguroasă; 

- acest centru va putea furniza date specifice coordonatorilor din 

Ministerul Sănătăţii Publice ; 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că acest centru va fi o unitate publică de 

interes naţional, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice va avea un rol 

metodologic şi va coordona unităţile şi secţiile de profil din ţară, aflate în 

cadrul unor unităţi sanitare cu personalitate juridică. 

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

de lege , care se referă la Spitalul Budimex – Bucureşti , prevede înfiinţarea 

Centrului de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii – Bucureşti ca 

unitate sanitară publică cu personalitate juridică. Centrul asigură atât 

asistenţa medicală de specialitate cât şi baza de instruire pentru specializarea 

personalului. 

Finanţarea centrului se asigură din venituri proprii şi de la bugetul de 

stat pentru derularea unor programe de sănătate. 

Întrucât nu s-au făcut intervenţii pe textul Senatului, 

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

proiectului de lege. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind înfiinţarea Centrului 

Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii Bucureşti ( PLX 

527/2006) în forma înaintată de Senat. 
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La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea 

propunerii legislative „Legea asistenţei medicale de urgenţă  (PlX 

671/2004), respinsă de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2004, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

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

medicală de urgenţă trebuie să fie un model de integrare a serviciilor de 

asistenţă medicală atât spitaliceşti cât şi prespitaliceşti, care să permită în 

condiţii critice accesul  liber al populaţiei la servicii de specialitate, care să 

ducă în final la creşterea calităţii , optimizarea resurselor şi scăderea 

costurilor. Astfel, asistenţa medicală de urgenţă integrează în activitatea de 

îngrijire a cazurilor critice din punct de vedere vital toate nivelurile de 

asistenţă – primară, secundară, terţiară – pentru a fi capabilă să asiste în 

regim continuu prin unităţile sanitare ambulatorii, spitale sau la locul 

accidentului şi să colaboreze cu poliţia, pompierii, apărarea civilă şi echipele 

de voluntari. 

 În continuare, domnia sa arată că prezenta propunere legislativă , care 

a fost iniţiată în legislatura anterioară, a urmărit crearea unui cadru juridic 

adecvat pentru acordarea asistenţei medico-chirurgicale de urgenţă având ca 

deziderat o lege modernă în acord cu cerinţele de integrare europeană. 

Astfel, unităţile sanitare care acordă servicii medicale de urgenţă pot să fie 

atât publice cât şi private , organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţe 

medicale  revenind  Ministerului Sănătăţii prin acte normative specifice.  

Pentru a putea concepe un sistem integrat de asistenţă medicală de 

urgenţă este prevăzută crearea unui serviciu de primire urgenţe şi dispecerat 

la nivelul spitalelor care reprezintă interfaţa cu serviciile de ambulanţă şi 

cele ambulatorii de specialitate. 
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În scopul creşterii calităţii actului medical este prevăzut ca în sistemul 

asistenţei medico-chirugicale să fie încadraţi medici cu specialitatea 

medicină de urgenţă , care vor urma periodic cursuri de perfecţionare şi 

evaluare.  

După cum arată dl.dep.dr.Luchian Ion , având în vedere intrarea în 

vigoare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, propunerea 

legislativă a rămas fără obiect. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie propune, în 

unanimitate, respingerea propunerii legislative „Legea asistenţei medicale de 

urgenţă  (PlX 671/2006), întrucât prevederile acesteia sunt cuprinse în Legea 

nr.95/2006 – Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă 

şi pe prim ajutor calificat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbateri asupra 

propunerii legislative „Legea asigurărilor voluntare de sănătate” (Plx 

386/2006),  respinsă de Senat în şedinţa din 19 aprilie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizonală. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin,  autorul acestei propuneri legislative 

împreună cu dl.dep.dr.Cristian Rădulescu , arată că iniţiativa legislativă 

instituie sistemul de asigurări voluntare de sănătate. Propunerea legislativă 

este structurată pe 7 capitole care se referă la : 

- definirea unor expresii cum sunt : asigurat, asigurator, coplată, 

reţea medicală agreată, etc.; 

- înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asigurărilor voluntare de 

sănătate; 

- contractul de asigurare voluntară; 
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- relaţia furnizorilor de servicii medicale cu societăţile de 

asigurări voluntare de sănătate; 

- deductibilitatea primelor de asigurări de sănătate. 

În opinia iniţiatorului propunerea legislativă avea menirea de a 

responsabiliza atât cetăţeanul plătitor cât şi furnizorii de servicii medicale şi 

va stabili o legătură mai strânsă între beneficiar şi furnizor cu efect în 

creşterea stării de sănătate generale prin punerea accentului pe măsurile 

profilactice. Relaţia dintre furnizorii de servicii medicale din reţeaua de stat 

şi firmele de asigurări voluntare de sănătate va aduce o mai mare disciplină 

financiară în sistemul public prin controlul indirect pe care societăţile de 

asigurare îl exercită asupra cheltuielilor făcute de clienţii lor în sistemul de 

sănătate public. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, odată cu intrarea  a intrat în vigoare 

a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , care la Titlul X 

tratează acest aspect,  propune respingerea iniţiativei legislative. 

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

respingerea propunerii legislative. Comisia a hotărât, în unanimitate, să 

propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 

„Legea asigurărilor voluntare de sănătate” (Plx 386/2006),  întrucât 

prevederile acesteia sunt cuprinse în Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sanitar – Titlul X – Asigurările voluntare de sănătate. 

 

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

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor 

nr.270/2003 ( Plx 390/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 19 aprilie 

2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei menţionează că 

principalul iniţiator al propunerii legislative este dl.dep.dr.Paveliu Sorin. 

În opinia iniţiatorilor, nevoia de operaţionalizare, de responsabilizare 

a managerilor din sectorul spitalicesc în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale 

şi de centrare a acestora exclusiv pe conducerea unităţilor sanitare, cu 

evitarea conflictului de interese impun unele modificări şi completări la 

actuala lege a spitalelor. 

Obţinerea unor standarde superioare de calitate în asigurarea asistenţei 

medicale a populaţiei şi repartizarea echitabilă a resurselor, în raport de 

adresabilitate, sunt condiţionate de demararea propriu-zisă a procesului de 

acreditare a spitalelor. În acest scop, modificarea legislativă propusă prevede 

ca, în termen de maxim 5 ani, toate spitalele finanţate din fonduri publice să 

fie obligate să intre în procesul de acreditare, acţiune obligatorie pentru 

obţinerea finanţării de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate . 

Deşi iniţial Legea nr.270/2003 prevedea înfiinţarea comisiei naţionale 

de acreditare a spitalelor ca instituţie autonomă , sub controlul 

Parlamentului, precum şi elaborarea şi aprobarea prin lege a regulamentului 

de organizare şi funcţionare a acesteia în termen de 60 de zile de la 

publicarea legii, acest lucru nu s-a îndeplinit nici până în prezent, deşi au 

trecut peste 2 ani de la termenul stabilit. Pentru mărirea operativităţii şi a 

obiectivităţii, se impune să se modifice structura comisiei de acreditare, iar 

procesul să fie coordonat la nivelul Guvernului. 

Analiza situaţiei economico-financiare evidenţiază faptul că spitalele 

acumulează an de an arierate, utilizarea resurselor alocate nefiind un proces 

pe deplin transparent. Pentru a creşte responsabilitatea spitalelor în utilizarea 

eficientă şi transparentă a resurselor alocate, s-a prevăzut posibilitatea 
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organizării  spitalelor publice sub formă de societăţi comerciale pe acţiuni , 

sau de persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial ,    

asigurându-se întărirea rolului managerial al consiliilor de administraţie. De 

asemenea s-au stabilit reguli clare pentru limitarea conflictului de interese, 

prin definirea incompatibilităţilor cu funcţia de director general. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  subliniază că, la 28 

mai 2006 , a intrat în vigoare Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sanitar care cuprinde şi aceste aspecte. În consecinţă domnia sa propune  

respingerea propunerii legislative. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii spitalelor nr.270/2003 ( Plx 390/2006) întrucât a intrat în 

vigoare Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar – Titlul VII – 

Spitalele, care cuprinde prevederile din propunerea legislativă. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

  

 

 

 

 


