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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitat, dl.Ervin Szekely, 

secretar  de stat, Ministerul 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. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă ( sesizare în fond)  (PLx 

886/2006). 

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean şi local ( PLx 107/2007). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă   (PLx 886/2006) , adoptat de 

către Senat în şedinţa din 14 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune ca raportor al proiectului de lege pe 

dl.dep.dr.Nechita Aurel . Domnia sa arată că proiectul de lege are atât unele 

nesincronizări cu legea existentă, cât şi o serie de prevederi confuze sau 

evazive, de exemplu încheierea unui contract între medicul de familie şi 

medicul specialist de medicină sportivă, în timp ce există Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . 

În continuare, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  doreşte să cunoască punctul de 

vedere al Ministerului Sănătăţii Publice . 

Dl.Ervin Szekely arată că unele prevederi sunt neclare sau cuprind 

activităţi obligatorii pentru cabinetele de medicină sportivă care, în 

majoritatea lor, nu au posibilităţi pentru realizarea acestora. 

Domnia sa solicită amânarea discuţiilor pentru următoarea şedinţă de 

comisie pentru a da posibilitatea Ministerului Sănătăţii Publice să înainteze o 

serie de amendamente şi observaţii. 

Dl.Ervin Szekely subliniază că proiectul de lege propune o nouă 

instituţie care să rezolve financiar şi profesional relaţia dintre medicii de 

familie şi medicii specialişti de medicină sportivă, fără a ţine cont că acest 

aspect este atribuţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că proiectul de lege trebuie îmbunătăţit 

substanţial. Referitor la pachetul de servicii medicale de bază, prevăzut la 

art.23 din proiectul de lege , domnia sa apreciază că acesta trebuie definit şi 

cuprins în Contractul-cadru , anexă la Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  şi în normele metodologice de aplicare a acestuia. 
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De asemenea, relaţia de colaborare între medicul de familie şi medicul 

specialist de medicină sportivă, prevăzută în art.23 din proiectul de lege este 

tratată incorect. În plus se exclude rolul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate prin încheierea unui contract direct între medicul de familie şi 

medicul specialist de medicină sportivă. 

Selectarea medicului de familie de către direcţiile pentru sport judeţene 

şi a municipiului Bucureşti contravine Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii care prevede că fiecare asigurat îşi alege medicul de 

familie. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune ca până pe data de 28.03.2007, ora 

13,00 membrii comisiei şi Ministerul Sănătăţii Publice să depună 

amendamente, iar staff-ul tehnic să elaboreze sinteza acestora. 

De asemenea, propune ca la următoarea şedinţă să fie invitat şi 

iniţiatorul proiectului de lege. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită ca Ministerul Sănătăţii Publice să 

prezinte, în punctul său de vedere, reglementările din Contractul-cadru care 

tratează activitatea de medicină sportivă. Domnia sa cunoaşte că la art.17 din 

Contractul-cadru se prevede decontarea serviciilor medicale pentru medicina 

sportivă. 

De asemenea solicită ca Ministerul Sănătăţii Publice să prezinte situaţia 

privind existenţa sau nu a pachetului minimal de servicii medicale. 

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

discuţiilor asupra proiectului de lege pentru următoarea şedinţă de comisie. 

Comisia votează , în unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra proiectului 

de Lege privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă 

(PLx 886/2006), pentru următoarea şedinţă de comisie pentru ca membrii 

comisiei şi Ministerul Sănătăţii Publice să poată înainta o serie de 

amendamente. 
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 

alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local ( PLx 107/2007), 

adoptată de către Senat în şedinţa din 27 februarie 2007, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

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

pentru sănătate şi familie , cât şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea, în 

fond, a proiectului de lege. 

În continuare, domnia sa arată că acest proiect de lege este necesar. 

Având în vedere faptul că autorităţile administraţiei publice locale din 

oraşele cu un număr redus de locuitori, în care funcţionează unităţi medico-

sociale înfiinţate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 s-au 

confruntat cu probleme în ceea ce priveşte asigurarea resurselor necesare 

pentru susţinerea desfăşurării activităţii unităţilor respective în condiţii 

normale, se impune crearea cadrului legal pentru trecerea unităţilor medico-

sociale de natura celor în discuţie, înfiinţate în oraşele care au mai puţin de 

5000 de locuitori, în responsabilitatea administrativă şi financiară a 

consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, 

asumându-şi obligaţiile de finanţare. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că dezideratul de referinţă este impus 

de importanţa deosebită şi de urgenţa finanţării activităţii acestor unităţi, 

precum şi de impactul social al activităţilor derulate la nivelul acestora. 

Asigurarea premiselor necesare pentru funcţionarea , începând cu anul 2007, 

a unităţilor medico-sociale din oraşele care au mai puţin de 5000 de 
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locuitori, fără a se crea presiuni asupra bugetelor locale ale oraşelor 

respective care nu pot fi rezolvate în condiţiile existenţei unor resurse 

financiare anuale insuficiente, vizează interesul public şi constituie o situaţie 

excepţională, a cărei reglementare nu poate fi amânată. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că prin Ordonanţa Guvernului nr. 

70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean 

şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.99/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, s-a creat posibilitatea consiliilor 

judeţene şi consiliilor locale să înfiinţeze, cu avizul Ministerului Sănătăţii 

Publice , Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei , unităţi de asistenţă medico-socială, prin 

reorganizarea unor unităţi sanitare publice. 

Pentru optimizarea funcţionării unităţilor sanitare înfiinţate în comune, 

în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 s-a reglementat  prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 78/2004, trecerea acestora în responsabilitatea 

administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, dacă consiliile locale 

respective nu hotărau altfel, asumându-şi obligaţiile financiare. 

În prezent, unităţile de asistenţă medico-socială sunt organizate ca 

instituţii publice cu personalitate juridică finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii acordate de la bugetele locale, în funcţie de subordonare. 

Pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi 

asistenţilor medicali din aceste unităţi, veniturile unităţilor de asistenţă 

medico-socială se constituie din sume de la bugetul de stat acordate, potrivit 

pct.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în  domeniul 

sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în 

domeniul sanitar, începând cu anul 2007. Pentru cheltuieli cu medicamente 

şi materiale sanitare, veniturile se constituie din contribuţii personale ale 
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beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora, 

aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliilor locale, consiliilor 

judeţene sau ale Consiliului General al municipiului Bucureşti, după caz, 

respectiv din donaţii, sponsorizări şi alte venituri. 

Dl.Ervin Szekely arată că autorităţile administraţiei publice locale din 

oraşele cu un număr redus de locuitori, în care funcţionează unităţi medico-

soiciale de natura celor în discuţie, s-au confruntat cu probleme în ceea ce 

priveşte asigurarea resurselor necesare pentru susţinerea desfăşurării 

activităţii unităţilor respective în condiţii normale. 

Având în vedere importanţa deosebită şi urgenţa finanţării tuturor 

activităţilor acestor unităţi, determinate de impactul social al activităţilor 

derulate la nivelul acestora, toate acestea vizând interesul public şi 

constituind situaţii excepţionale, a căror reglementare nu poate fi amânată, 

apreciază că este necesară modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 70/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.99/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul creării  cadrului legal pentru 

trecerea unităţilor medico-sociale înfiinţate , în oraşele care au mai puţin de 

5000 de locuitori, în responsabilitatea administrativă şi financiară a 

consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, 

asumându-şi obligaţiile de finanţare.  

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

activitatea desfăşurată în cadrul tuturor acestor unităţi medico-sociale a 

demonstrat că acestea reprezintă o alternativă viabilă şi eficientă de a rezolva 

nevoile sociale şi medicale ale persoanelor defavorizate, contribuind la 

eficientizarea funcţionării spitalelor din comunitate, prin degrevarea lor de 

bolnavii cronici care rămâneau internaţi pentru perioade mai lungi. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că legea nu este imperativă şi, în 

consecinţă, întreabă ce se întâmplă cu unitatea medico-socială în situaţia în 
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care consiliul judeţean refuză să o preia în responsabilitate administrativă şi 

financiară. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că la Răducăneni există un centru 

de asistenţă medico-socială unde sunt internate 22 de persoane. Centrul nu 

poate fi susţinut de consiliul local şi ca urmare se doreşte preluarea centrului 

de către consiliul judeţean. 

Răspunzând antevorbitorului său , domnia sa arată că prevederile 

proiectului de lege privind preluarea unităţilor medico-sociale de către 

consiliile judeţene  sunt obligatorii. 

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

proiectului de lege cu amendamente de formă referitoare la respectarea 

tehnicii legislative. 

Comisia adoptă, în unanimitate, proiectul de lege cu aceste 

amendamente. 

 

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

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul patru 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 

 


