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PROCES VERBAL  
al şedinţelor comisiei din zilele de 6 şi 7.03.2007 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe . 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitat, domnul Ervin 

Szekely , secretar de stat al Ministerului Sănătăţii Publice. 

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

comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
 
1. Audieri privind finanţarea unor cazuri de gravitate maximă cu 

spitalizare prelungită de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind 

exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România (PLx 178/2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea creşelor (PLx 16/2007). 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 

vitivinicole, nr.244/2002 (PLx 18/2007). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia procedează la audieri privind 

finanţarea unor cazuri de gravitate maximă cu spitalizare prelungită de către 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că dl.Vasile Cepoi, reprezentantul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nu poate participa la audieri deoarece 

participă la şedinţa Consiliului de administraţie a Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

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

membrii comisiei că dl.Vasile Ciurchea, preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate solicită comisiei să înainteze Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate o adresă care să cuprindă hotărârea comisiei rezultată 

în urma discuţiilor pe această temă. 

Domnia sa arată că audierile de astăzi au fost propuse de 

dl.dep.Movilă Petru , vicepreşedintele comisiei, pe baza unei sesizări a 

Spitalului Sf.Spiridon din iaşi. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că, în anul în curs, la Spitalul Sf.Spiridon 

Iaşi s-au înregistrat 5 cazuri de bolnavi cu boli de maximă gravitate care au 

fost internaţi. Aceşti bolnavi au fost transportaţi şi la alte spitale pentru 

investigaţii după care au fost readuşi la Spitalul Sf.Spiridon. Cheltuielile 

pentru toate aceste investigaţii au fost plătite de Spitalul Sf. Spiridon; în 



 3

consecinţă, o mare parte din bugetul Spitalului a fost cheltuit cu aceste 

cazuri. 

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

Sf.Spiridon din Iaşi a solicitat, printr-o adresă, găsirea unei soluţii pentru 

plata acestor bolnavi în afara bugetului spitalului. Domnia sa propune să se 

înainteze Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate o adresă prin care să se 

solicite găsirea unei soluţii de rezolvare a acestor cazuri grave spitalizate pe 

termen lung. 

Dl.dep.Movilă Petru consideră că, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate ar putea identifica o anume cazuistică şi în limita acesteia să 

rezolve cazurile respective. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  apreciază că plata acestor cazuri de 

maximă gravitate de către spitale ar crea o breşă prin care spitalele pot cere 

majorarea bugetului alocat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază , încă o 

dată, că soluţia de rezolvare a cazurilor de maximă gravitate aparţine Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . În urma discuţiei cu dl.Vasile Ciurchea, 

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, domnia sa apreciază 

că, comisia trebuie să atragă atenţia asupra acestor cazuri şi să propună Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate să ia măsuri pentru rezolvarea 

permanentă a acestora. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca să se 

înainteze Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate o adresă prin care să 

solicite găsirea cele mai bune soluţii pentru plata cazurilor de maximă 

gravitate internate pentru o perioadă mare şi investigate şi în alte spitale în 

vederea stabilirii diagnosticului în sensul solicitării de a găsi. 
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Comisia a hotărât ca domnului dep.Petru Movilă să-i revină această 

atribuţie. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei de 

tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Tehnicienilor Dentari din România (PLx 178/2006). 

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

cuprinsul legii sintagmele „Colegiul” şi „Ministerul Sănătăţii „ să se  

înlocuiescă cu sintagmele „Ordinul”, respectiv „Ministerul Sănătăţii 

Publice„ . 

Este necesar amendamentul prin similitudine cu Ordinul Asistenţilor 

Medicali şi Moaşelor din România”. 

Supus la vot amendamentul este votat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca art.1 să se reformuleze 

astfel: 

„Art. 1. - Exercitarea profesiei de tehnician dentar  în România este un 

drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al unui stat 

membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic 

European sau Confederaţiei Elveţiene, posesor al diplomei, titlului sau 

certificatului eliberate  de o instituţie de învăţământ cu profil de tehnică 

dentară, conform normelor Uniunii Europene, de către statele membre ale 

Uniunii Europene, state aparţinând Spaţiului Economic European sau 

Confederaţiei Elveţiene, şi având competenţa necesară pentru confecţionarea 

dispozitivelor tehnico-medicale unicat la comandă.” 

Terminologia modificată se regăseşte explicit la art.6. 

Dl.Ervin Szekely este pentru amendamentul propus. 
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Supus la vot, acesta este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca art.2 să se elimine deoarece 

aceste prevederi nu sunt necesare deoarece profesia de tehnician dentar este 

o profesie independentă. 

De asemenea, propune să se introducă un text nou, ca art.2, cu 

următorul cuprins: 

”Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-

medical unicat la comandă se înţelege orice dispozitiv dentar executat în 

mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată şi parafată a  

medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice şi este 

destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual 

determinat.” 

Supuse la vot, cele două amendamente au fost adoptate în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu   propune să se introducă un text nou, 

ca art.5, cu următorul cuprins: 

”Art. 5. - Profesia de tehnician dentar poate fi practicată: 

a) în unităţile sanitare publice sau în laboratoarele private si in 

instituţiile de învăţământ sau cercetare cu profil de tehnica dentara; 

b) în cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe 

actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate şi din servicii prestate in 

baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de 

asigurări sociale de sănătate, sau/şi casele de asigurări private de sănătate; 

c) în cadrul societăţilor comerciale cu răspundere limitată, 

asociaţii familiale, precum si de către persoane fizice autorizate.” 

Acest amendament este necesar pentru a enumera toate sectoarele de 

activitate în care îşi desfăşoară activitatea tehnicienii dentari. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune reformularea art.5, care devine art.6 

prin renumerotare, astfel: 

Art. 6. -  (1)Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin 

următoarele activităţi: 

a)confecţionarea şi producerea de dispozitive tehnico-medicale şi 

proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă semnată 

şi parafată, eliberată de medicul dentist şi conform pregătirii şi specializării; 

Motivarea constă în corelarea cu prevederile art.2. 

Eliminarea lit.b) şi c) este necesară deoarece depăşeşte competenţele în 

exercitarea acestei profesii. 

b)participarea, împreună cu medicii şi alte categorii de personal la 

cercetarea în domeniul tehnicii dentare; 

c)participarea, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea 

mediului ambiant; 

(2)Tehnicianul dentar, conform pregătirii  sale universitare, este 

competent să exercite şi alte activităţi profesionale, precum: 

a)marketing şi management al laboratorului de tehnică dentară; 

b)activităţi didactice sau de administraţie în domeniul tehnicii dentare. 

(3)În activităţile prevăzute la alin.(1) lit.a) tehnicianul dentar are 

deplină răspundere şi drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru si a 

aparaturii folosite. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca art.6, care devine art.7, să 

se reformuleze astfel: 

“Art. 7- (1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul 

României de orice persoană prevăzută la art.1, care îndeplineşte următoarele 

condiţii: 
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a)este posesoare a diplomei, titlului sau certificatului de absolvire a unei 

forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară, eliberată conform 

normelor Uniunii Europene , de către statele membre ale Uniunii Europene , 

statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene; 

b)este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei 

profesii; 

c)este membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. 

(2)Tehnicienii dentari, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii 

Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al 

Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, au în exercitarea profesiei 

aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi tehnicienii dentari, cetăţeni români, 

membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.” 

Supuse la vot amendamentele au fost aprobate în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan propune să se introducă două texte noi ca art.8 şi 

art.9 cu următorul cuprins: 

“Art. 8. - Tehnicianul dentar are următoarele drepturi: 

a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se 

stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta; 

b) să realizeze venituri din serviciile prestate în baza contractului cu 

furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări sociale de sănătate 

şi/sau casele de asigurări private de sănătate; 

c) să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist clauze privind 

condiţiile  şi termenul de execuţie al dispozitivelor medicale şi protezelor 

dentare unicat la comandă; 

d) să se perfecţioneze în meserie prin programe cu conţinut şi durată 

specifice, în instituţii din România abilitate de Ministerul Sănătăţii Publice 
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sau în instituţii din străinătate recunoscute în România, în specializările 

prevăzute de prezenta lege; 

e) poate angaja persoane, salarizate în conformitate cu legislaţia in 

vigoare.” 

„Art. 9. -  Tehnicianul dentar are următoarele obligaţii: 

 a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare 

la exercitarea profesiei tehnician dentar; 

b) să respecte Codul de etică şi deontologie al profesiei de tehnician 

dentar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România; 

c) să se pregătească prin programe de educaţie profesională continuă, 

elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice în colaborare Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România; 

d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluţii 

protetice în acord cu interesul pacientului; 

e) să respecte indicaţiile scrise de medicul dentist privind soluţia 

protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz în parte, să îşi  asume întreaga 

răspundere în realizarea acesteia, din punct de vedere tehnic, morfologic, 

funcţional şi estetic, în conformitate cu comanda primită , semnată şi 

parafată şi să elibereze un certificat de conformitate.” 

Motivarea este necesară pentru alinierea la legislaţia din domeniu din 

Uniunea Europeană. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu   propune să se introducă un text nou, 

ca art.11, cu următorul cuprins: 

“Art. 11. - Condiţiile în care tehnicienii dentari cetăţeni ai altor state, în 

afara celor la care se face referire la art.1,  îşi pot exercita profesia în 
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România şi pot cere înscrierea în Ordinul Tehnicienilor Dentari din România 

vor fi stabilite prin convenţii încheiate între părţi.” 

Domnia sa arată că trebuie reglementate şi aceste situaţii. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan propune ca alin.(2) al art.13 să se reformuleze 

după cum urmează: 

(2) Durata specializării este de 6 luni. 

Este suficient aceste termen pentru aprofundarea acestor noţiuni. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan propune, pentru folosirea termenelor corecte, ca 

art.15 să se reformuleze după cum urmează: 

“Art.15: Specializările în profesia de tehnician dentar sunt: 

a) tehnica confecţionării protezelor fixe  metalo-ceramice ; 

b) tehnica confecţionării protezelor pe implante; 

c) tehnica confecţionării protezelor scheletate; 

d)tehnica confecţionării aparatelor ortodontice şi protezelor 

chirurgicale.” 

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate în  unanimitate . 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune să se introducă un text nou, ca 

art.16, cu următorul cuprins: 

“Art. 16. -  Profesia de tehnician dentar se exercită în România cu titlul 

profesional corespunzător calificării profesionale însuşite, după cum 

urmează: 

a)tehnician dentar, pentru posesorii diplomei, titlului sau certificatului 

de absolvire a unei forme de învăţământ cu profil de tehnică dentară, 

eliberată conform normelor Uniunii Europene , de către statele membre ale 

Uniunii Europene , statele aparţinând Spaţiului Economic European sau 

Confederaţiei Elveţiene; 
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b)tehnician dentar principal, pentru cei cu o vechime de minimum 5 ani 

şi cel puţin 2 specializări din cele menţionate la art.15; 

c)tehnician dentar maestru, pentru tehnicienii dentari cu o vechime de 

minimum 10 ani şi toate specializările menţionate la art.15.” 

Pentru corelare cu art.9 lit.f) dl.dep.dr.Nechita Aurel propune ca alin.(2) 

al art.21 să se reformuleze astfel: 

„(2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte indicaţiile scrise 

semnate şi parafate de medicul dentist privind modul de confecţionare a 

dispozitivelor medicale şi protezelor dentare din punct de vedere tehnic, 

morfologic, funcţional şi estetic .” 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune să se introducă un text nou, ca 

art.23, cu următorul cuprins: 

“Art.23. - Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă practică 

sau angajatorul  din unităţile sanitare publice are obligaţia asigurării 

protecţiei tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica 

profesională prin intermediul societăţilor de asigurări.” 

Supuse la vot amendamentele sunt adoptate în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  “Art. 24.- (1) Ordinul Tehnicienilor 

Dentari din România se înfiinţează în condiţiile legii ca organizaţie 

profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de 

interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă.  

(2) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a tehnicienilor 

dentari la alte forme de asociere profesională.  

(3)Ordinul Tehnicienilor Dentari din România cuprinde tehnicieni 

dentari autorizaţi să-şi exercite profesia în unităţi ale Ministerului Sănătăţii 

Publice sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, în sectorul privat şi 

în unităţi de învăţământ sau cercetare.” 
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Acest amendament este necesar pentru a se asigura respectarea 

dreptului la asociere prevăzut la art.40 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca art.26, care devine art.27, 

să se reformuleze după cum urmează: 

“Art.27. -  (1) Tehnicienii dentari care deţin autorizaţia de liberă 

practică devin membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România şi 

sunt înscrişi de drept în Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din 

România, care este elaborat de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România şi 

Ministerul Sănătăţii Publice, se păstrează la Consiliul naţional al Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România şi se publică anual în Monitorul Oficial 

al României, Partea I; 

(2) Membrii ajunşi la vârsta pensionării rămân înscrişi, la cerere, în 

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.” 

Domnia sa consideră că trebuie reglementate toate aspectele privind 

calitatea de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca art.32, care devine art.33, 

să se reformuleze după cum urmează: 

“Art. 33. -  (1)Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România, la nivel naţional şi judeţean respectiv al 

municipiului Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani. 

(2) Membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din România la nivel naţional, judeţean, şi respectiv al municipiului 

Bucureşti, se aleg pe perioada unui mandat hotărât de adunarea generală a 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, cu posibilitatea de a fi realeşi 

maximum 2 mandate. 
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(3) Nu pot candida la funcţia de preşedinte al Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din România la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului 

Bucureşti persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare. Persoanele 

care împlinesc această vârstă pe durata  exercitării mandatului rămân în 

funcţie până la finalizarea acestuia.” 

Supus la vot amendamentul este votat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca art.36, care devine art.37, 

să se reformuleze după cum urmează: 

“Art.37. -  (1)Biroul executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din 

România asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii şi 

regulamentelor proprii. 

(2)Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un 

secretar, un trezorier şi 3 membri, aleşi dintre membrii Consiliului naţional , 

prin vot secret. 

(3)Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier sunt 

incompatibile cu deţinerea oricăror funcţii de  conducere    într-un sindicat.” 

Această reglementare asigură buna funcţionare a biroului executiv al 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan propune ca art.37, care devine art.38, să se 

reformuleze după cum urmează: 

“Art.38. - (1)Consiliul judeţean al Ordinului Tehnicienilor Dentari din 

România are un număr de membri proporţional cu numărul de tehnicieni 

dentari înregistraţi în evidenţă, după cum urmează: 

a)până la 30 de membri înscrişi în Registrul Unic al Tehnicienilor 

Dentari din România şi cotizanţi – până la 5 membri; 
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b)peste 30 de membri înscrişi în Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari 

din România şi cotizanţi – până la 11 membri. 

(2)Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 

11 membri. 

(3)Alegerea membrilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului 

Bucureşti, prevăzute la alin.(1) şi (2) se face de către Adunarea generală a 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, prin vot secret, cu majoritate 

simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al 

membrilor înscrişi în Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari din România şi 

cotizanţi. Alegerea reprezentanţilor pentru Adunarea generală naţională a 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se face prin vot secret, cu 

majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la doi 

membri înscrişi în registrul unic. Alegerile sunt validate în prezenţa a două 

treimi din numărul total al delegaţilor. 

(4) În cazul în care se constată lipsa cvorumului la adunările generale la 

nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se convoacă o 

nouă adunare generală în termen de două săptămâni, ale cărei decizii vor fi 

adoptate cu majoritate simplă, indiferent de numărul participanţilor. 

(5)Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la 

alin.(1) şi (2), va alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 2 

vicepreşedinţi şi un secretar. 

(6)Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile 

cu deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un sindicat.” 

Motivarea constă în reglementarea completă a procedurii de desfăşurare 

a adunărilor generale. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune să se introducă un text nou, ca 

art.41, cu următorul cuprins: 
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“Art. 41.- (1) La nivelul judeţelor în care există cel puţin 50 de membri, 

precum şi în municipiul Bucureşti, se vor înfiinţa prin libera asociere filiale 

teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, care cuprind 

tehnicienii dentari cu domiciliul în raza teritorială a judeţului.  

(2) Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 50 de membri, se vor 

putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea tehnicienilor dentari cu 

domiciliile în judeţe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la 

minimum 50 de membri.  

(3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din două sau mai multe 

judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o 

singura filială a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România .” 

Domnia sa apreciază că în acest mod se reglementează organizarea 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România şi în judeţele cu un număr mic 

de tehnicieni dentari. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune ca art.40, care devine art.41, să se 

reformuleze după cum urmează: 

“Art.41. -  (1) Membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România 

care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de 

tehnician dentar, precum şi Codul de etică şi deontologie al profesiei de  

tehnician dentar, li se aplică următoarele sancţiuni: 

a)mustrare; 

b)avertisment; 

c)suspendarea calităţii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari 

din România; 
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 d)retragerea calităţii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din 

România şi propunerea către Ministerul Sănătăţii Publice  pentru retragerea 

autorizaţiei de liberă practică a profesiei de tehnician dentar. 

(2)Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) este de 

competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului municipiului 

Bucureşti  ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, iar aplicarea 

sancţiunilor prevăzute de la alin.(1) lit. c) şi d) este de competenţa 

Consiliului naţional al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, după 

pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive.” 

Precizarea este necesară pentru a preciza organismul abilitat să aplice 

astfel de sancţiuni. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca art.46, care devine art.47, 

să se reformuleze după cum urmează: 

“Art.47. - (2) Membrii Consiliului naţional şi ai Consiliului judeţean, 

respectiv al municipiului Bucureşti, ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din 

România se aleg pentru un mandat de 4 ani. Primul mandat face parte din 

cele două mandate prevăzute la art.33 alin.(2).” 

În opinia domniei sale trebuie precizat numărul maxim de mandate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.50, 

care devine art.51, să se reformuleze după cum urmează: 

 „Art.51. - La intrarea în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare 

la profesia de tehnician dentar conţinute în art.67 ale Legii nr.307/2004 

privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, 

precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi 

Moaşelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.578 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare precum şi 

alte dispoziţii contrare se abrogă.” 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că Legea 

nr.461/2001 a fost abrogată prin Legea nr.307/2004. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind 

organizarea şi funcţionarea creşelor (PLx 16/2007), Camera Deputaţilor 

fiind prima Cameră sesizată. 

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

proiect de lege prevede un sistem de îngrijire instituţională a copilului sub 3 

ani. Creşa este o instituţie, care furnizează servicii de îngrijire, asistenţă şi 

educare a copiilor cu vârste de până la 3 ani. 

De asemenea,  proiectul de lege stabileşte încadrarea în creşă de 

personal specializat în educaţie timpurie, denumit educator-puericultor. 

Specializarea, perfecţionarea sau reconversia profesională se realizează 

potrivit legislaţiei formării profesionale a adulţilor. 

Potrivit acestui proiect legislativ creşele pot obţine venituri din cedarea 

folosinţei spaţiului propriu. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că o prevedere nouă adusă de prezentul 

proiect de lege o reprezintă utilizarea contribuţiei susţinătorului legal al 

copilului pentru acoperirea cheltuielilor de îngrijire şi educare acestuia, nu 

doar pentru hrană ca în prezent, datorită nevoii de susţinere financiară a 

creşei şi din surse extrabugetare, pentru micşorarea presiunii bugetare. Un 

aflux sporit de venituri în creşă îl vor aduce tichetele de creşă, a căror 

valoare este de 300 lei. 

O altă prevedere a proiectului de lege constă în posibilitatea reducerii 

cuantumului contribuţiei susţinătorului legal al copilului, dacă acesta mai are 
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în întreţinere un copil care urmează o formă de învăţământ, prin hotărâre a 

consiliului local. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că legislaţia română în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului s-a specializat în special asupra situaţiei 

copilului aflat în dificultate. Astfel, în prezent, legislaţia actuală a plasat într-

un con de umbră, nemeritat, situaţia copilului ai cărui susţinători legali sunt 

implicaţi activ în creşterea şi educarea lui. 

În argumentarea necesităţii unei forme privind sistemul de îngrijire, 

asistenţă şi educare a copiilor, datele statistice menţionează faptul că 41,8% 

din numărul total al persoanelor active profesional (din segmentul de vârstă 

16-62 ani) au în îngrijire copii. Din totalul persoanelor active profesional 

318.000 apelează pentru îngrijirea copilului de servicii de îngrijire de natură 

instituţionalizată (creşă, grădiniţă semi-internat, internat) sau asigurate de 

persoane fizice (bonă/dădacă/baby-sitter). 

Cu toate că nevoia de creşă este mare, din punct de vedere legislativ 

această problemă este inexistentă. Prin art.44 al Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii este abrogată Legea nr.3/1978 privind 

asigurarea sănătăţii populaţiei, care definea în cuprinsul art.34-35 noţiunea 

de creşă şi leagăn. 

În cursul anului 2004, intervine dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei , peste 4.000 de copii de nou-născuţi au fost 

abandonaţi în maternităţi şi 5.000 în secţiile de pediatrie ale spitalelor. 

Proiectul de lege reglementează şi situaţia creşelor private înfiinţate de către 

societăţi comerciale cu capital de stat, privat, regii autonome şi organizaţii 

non-profit sau care funcţionează pe lângă acestea, stabilind modalitatea de 

înfiinţare şi organizare a activităţii. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel   intervine şi arată că, prin prezenta propunere 

legislativă, se prevede subordonarea creşelor atât de către Ministerul 

Sănătăţii Publice cât şi faţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. O dublă 

subordonare este păguboasă, subliniază domnia sa. Propune ca să se 

diminueze rolul Ministerului Educaţiei şi Cercetării în coordonarea 

metodologică a creşelor apreciind că, în caz contrar, această instituţie 

transformă creşele în grădiniţe. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . 

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

acordarea avizului favorabil, iar comisia votează, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 

creşelor (PLx 16/2007). 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării 

comune a pieţei vitivinicole, nr.244/2002 (PLx 18/2007), adoptat de către 

Senat în şedinţa din 20 decembrie 2006. 

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

proiect de lege de modificare şi completare a Legii nr.244/2002 a viei şi 

vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole a fost elaborat cu 

respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, fiind consultaţi membrii Consiliului pe 

produs „struguri, must, vin, produse pe bază de vin şi produse procesate” şi 

organismele parteneriale ale acestuia pentru a asigura cadrul legal privind 

organizarea pe filieră a sectorului vitivinicol şi publicat pe site-ul 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
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Dl.dep.Movilă Petru arată că proiectul de lege de modificare şi 

completare a Legii nr.244/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării 

comune a pieţei vitivinicole creează condiţiile tehnice şi organizatorice 

necesare bunei desfăşurări a campaniei viticole 2006-2007 precum şi 

premizele necesare aderării României la Uniunea Europeană în anul 2007. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, în perioada 2003-2004, ca urmare a 

analizei Legii nr.244/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune 

pieţei vitivinicole, în cadrul Proiectului de înfrăţire româno-spaniol 

ROOO/IB/AG/04 din Programul PHARE „Armonizarea legislaţiei şi 

întărirea capacităţii de gestionare a acquis-ului în domeniul vinului” şi în 

cadrul misiunilor de evaluare din 2003-2005 a experţilor Uniunii Europene 

asupra stadiului de adoptare şi implementare a acquis-ului comunitar au fost 

identificate unele prevederi care necesită a fi modificate şi completate. 

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

acordarea avizului favorabil iar  Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 

vitivinicole, nr.244/2002 (PLx 18/2007). 

 

La punctul al cinci al ordinii de zi  Comisia pentru sănătate şi familie, a 

discutat şi alte probleme privind activitatea comisiei. 

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

că ministrul sănătăţii publice este de acord cu raportul comisiei asupra 

propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi 

practicilor de medicină complementară/alternativă. 

Domnia sa propune, iar comisia este de acord cu finalizarea raportului 

asupra propunerii legislative. 



 20

În continuare, domnia sa întreabă care este stadiul elaborării propunerii 

legislative privind psihoterapia. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian răspunde că lucrează la elaborarea propunerii 

şi peste aproximativ o lună înaintează comisiei , pentru discuţii, forma brută 

a acestei iniţiative legislative. 

Dl.dep.Movilă Petru afirmă că, în perioada următoare, se va depune şi 

propunerea legislativă privind nutriţia. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu consideră că trebuie iniţiată şi o propunere 

legislativă privind medicina şcolară. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  apreciază că trebuie înfiinţată 

specialitatea de medicină şcolară, iar medicii care în prezent exercită această 

specialitate trebuie recunoscuţi  ca medici specialişti după efectuarea unor 

module la locul de muncă. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan informează că domnia sa a discutat acest aspect 

cu ministrul sănătăţii publice care este de acord cu specializarea la locul de 

muncă. 

Dl.dep.Movilă Petru consideră că înfiinţarea specialităţii de medicină 

şcolară este o problemă foarte urgentă întrucât începând cu 15 septembrie, 

când începe noul an şcolar, aceşti medici trebuie prinşi în grila de buget. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


