
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/ 576 /29  noiembrie 2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 27 - 29 noiembrie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 27.11.2007 între orele 16,00 – 18,00 , în ziua de 

28.11.2007 între orele 9,00 – 16,30 şi în ziua de 29.11.2007 între 

orele 9,00 – 12,30 având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea 

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

sănătăţii (PLx 427/2007). 

2. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii privind reforma în domeniul sănătăţii 

nr.95/2006 (Plx 207/2007). 
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Original
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3. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 241/2007). 

4. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea 

pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 242/2007). 

5. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 

alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 316/2007). 

6. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  (Plx 470/2007). 

7. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi 

completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 516/2007). 

8. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  (PLx 610/2007). 

9. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx 619/2007). 
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10. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea 

art.213 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 668/2007). 

11. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2007 privind 

procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor 

sociale (PLx 673/2007). 

12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 

organismelor modificate genetic ( PLX 719/2007). 

13. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind 

utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate 

genetic ( PLX 720/2007). 

14. Diverse. 

15. Studiu individual. 

 

 
Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  au fost deschise 

de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate. 

La lucrările comisiei a participat dl.Ervin Szekely, secretar de 

stat , Ministerul Sănătăţii Publice . 



 4

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 427/2007), adoptat de 

către Senat în şedinţa din 30 mai 2007, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Având în vedere că iniţiativele legislative care figurează la 

punctele 1 – 10 din ordinea de zi au un obiect comun de 

reglementare , respectiv modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, în conformitate cu prevederile art.67 

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ca toate 

aceste iniţiative să fie dezbătute concomitent, pentru buna corelare 

a soluţiilor legislative adoptate şi să facă obiectul unui singur 

raport. 

În urma dezbaterilor, comisia a aprobat o serie de 

amendamente care, în principal, vizează următoarele aspecte: 

- asigurarea încadrării de personal de specialitate de 

asistenţă medicală cunoscătoare a limbii minorităţilor naţionale în 

unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor 

naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor; 
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- desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare 

ştiinţifică medicală din unităţile clinice sub îndrumarea 

personalului didactic integrat în spital, iar din unităţile neclinice 

sub îndrumarea doctorilor în ştiinţe medicale; 

- în vederea consolidării calităţii actului medical, 

ministrul sănătăţii publice dispune evaluarea instituţiilor care 

asigură calificarea în domeniul medical şi inclusiv a secţiilor 

clinice conform legislaţiei în vigoare; 

- un alt amendament se referă la încetarea imediată a 

contractului de management în cazul în care managerul spitalului 

nu respectă măsurile impuse de către ministrul sănătăţii publice, 

atunci când se constată disfuncţionalităţi în organizarea şi 

funcţionarea spitalului public; 

- managerul , persoană fizică sau juridică, încheie 

contract de management cu Ministerul Sănătăţii Publice sau cu 

ministerele, respectiv instituţiile cu reţea sanitară proprie, după 

caz, pe o perioadă de maximum 3ani.Contractul de management 

poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate 

pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului 

sănătăţii publice. La încetarea mandatului, contractul de 

management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum 

de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a 
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postului. Ministrul sănătăţii publice numeşte prin ordin un manager 

interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager; 

- numirea şefilor de secţie în clinicile universitare se face 

la propunerea autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a 

municipiului Bucureşti, cu avizul senatelor universitare, de către 

ministrul sănătăţii publice, în condiţiile desemnării cadrului 

didactic cu gradul cel mai mare de predare ; 

- pentru secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale 

clinice, altele decât secţiile din clinicile universitare , precum şi 

pentru secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale neclinice  

condiţiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al 

ministrului sănătăţii publice, iar în cazul spitalelor aparţinând 

ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie, condiţiile de 

participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al ministrului, 

respectiv prin decizie a conducătorului instituţiei, cu avizul 

Ministerului Sănătăţii Publice . În cazul în care la concurs nu se 

prezintă nici un candidat în termenul legal, managerul spitalului 

public va delega o altă persoană în funcţia de şef secţie, şef 

laborator sau şef serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni ; 

- la numirea în funcţie , şefii de secţie, de laborator sau 

de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de 

managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 

ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii specifici de 
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performanţă. Contractul de administrare poate fi prelungit şi poate 

înceta înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii 

indicatorilor specifici de performanţă. Pe perioada existenţei 

contractului de administrare, eventualul contract individual de 

muncă se suspendă. Conţinutul contractului şi metodologia de 

încheiere a acestuia se vor stabili prin ordin al ministrului sănătăţii 

publice. Dacă şeful de secţie, de laborator sau de serviciu medical 

selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau 

conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de 

maximum 30 de zile sub sancţiunea rezilierii unilaterale a 

contractului de administrare: 

- calitatea de şef de secţie, şef laborator şi şef serviciu 

medical este compatibilă cu funcţia de cadru didactic universitar ; 

- referitor la activitatea medicilor de familie, comisia a 

hotărât că, cei care au domiciliul în mediu rural şi îşi exercită 

profesia în localitatea de reşedinţă sau în localităţi din mediul rural 

limitrofe, îşi pot continua activitatea după împlinirea vârstei de 

pensionare, la cerere, cu avizul anual eliberat de Ministerul 

Sănătăţii Publice , pe baza certificatului de sănătate; 

- în ceea ce priveşte medicii dentişti titulari şi membrii 

corespondenţi ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe 

Medicale , profesorii universitari, cercetătorii ştiinţifici gradul I, 

doctorii în ştiinţe medicale, care desfăşoară activităţi medico-
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dentare pot continua, la cerere, activitatea până la împlinirea 

vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii dentişti, membri 

titulari şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale , 

pot fi menţinuţi în activitate conform dispoziţiilor art.10 alin.(2) 

din Legea nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei de Ştiinţe Medicale , cu modificările ulterioare. De 

acelaşi drept pot beneficia şi medicii dentişti, membri titulari şi 

membri corespondenţi ai Academiei Române; 

- aceiaşi prevedere este valabilă şi pentru farmaciştii, 

membrii titulari şi corespondenţi ai Academiei Române şi ai 

Academiei de Ştiinţe Medicale , profesorii universitari, cercetătorii 

ştiinţifici gradul I, doctorii în ştiinţe farmaceutice , care desfăşoară 

activităţi farmaceutice; 

- un alt amendament aprobat de comisie se referă la 

obligaţia asiguratului de a se prezenta, din proprie iniţiativă sau la 

solicitarea medicului de familie, la controalele profilactice şi 

periodice prevăzute în contractul cadru, cel puţin o dată pe an; 

- salariile de bază ale directorilor generali ai caselor 

judeţene de asigurări sociale de sănătate se aprobă de preşedintele 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi se stabilesc între limita 

minimă ( salariul pentru funcţia de consilier gr.I A din cadrul 

ministerelor şi a altor organe centrale de specialitate ) la care se 
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adaugă o indemnizaţie de conducere în cuantum de 55 % şi limita 

maximă corespunzătoare funcţiei de secretar general din ministere. 

Comisia a aprobat amendamentele asupra titlului legii, 

articolului unic, art.7 ( text nou ca lit.j), art.16 lit.i), art.481 ( text 

nou) ,  art.167 alin.(1), art.178 alin.(3) , art.189 alin.(5) şi (8), 

art.1832, art.1833,  art.184 alin.(4), (5), (6),(8), (9) şi (12) , art.186 

alin.(7), art.209 alin.(3), art.213 alin.(5) , art.219 lit.c) , art.257 

alin.(2) şi alin.(3), art.259 alin.(71) ( text nou ),  art.266 alin.(2), 

art.288 alin.(4), art.317 alin.(2), art.385 alin.(8), art.484 alin.(2), 

(3) şi (31) (text nou ), art.565 alin.(2), (3), (31) ( text nou ) şi (6)      

( text nou ). 

Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea 

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

sănătăţii (PLx 427/2007) cu o serie de amendamente care vor face 

obiectul raportului comisiei. Totodată, comisia a hotărât, în 

unanimitate, respingerea proiectelor de lege de la punctele 2 – 10 

din ordinea de zi întrucât prevederile acestora  au fost preluate în 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 427/2007). 
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La punctul 11 al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi 

avizare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare 

fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale (PLx 673/2007), adoptat 

de Senat în şedinţa din 8 octombrie 2007. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 

unei proceduri speciale de înregistrare fiscală şi plată a 

contribuţiilor sociale de către angajatorii din Uniunea Europeană , 

care nu desfăşoară activităţi în România şi care angajează lucrători 

români sezonieri asiguraţi români. 

Astfel, proiectul de lege cuprinde prevederi privind 

deschiderea unui cont special în care să fie trimise toate 

contribuţiile de asigurări sociale pentru această situaţie specială, 

care vor fi apoi virate proporţional cu cota contribuţiei datorate, 

către cele 4 bugete, trimiterea lunară a unei declaraţii speciale, care 

să fie valabilă pentru Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de 

Asigurări Sociale, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă şi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

şi declaraţia va fi trimisă la instituţia desemnată CNPAS, CNAS şi 

ANOFM. CNPAS, CNAS şi ANOFM îşi vor desemna o 

casă/agenţie locală care să se ocupe de aceste situaţii. 

Promovarea proiectului de lege va duce la stimularea 

angajării unui număr mai mare de lucrători români, precum şi 
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colectarea de mai multe venituri pentru bugetul asigurărilor sociale 

de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate , fondul pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2007 privind procedura 

specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale 

(PLx 673/2007), în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul 12 al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi 

avizare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu 

şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic ( PLX 

719/2007), adoptată de Senat în şedinţa din 24 octombrie 2007. 

Prezentul act normativ urmăreşte realizarea unui sistem 

funcţional privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea 

pe piaţă a organismelor modificate genetic prin: 

- clarificarea responsabilităţilor care revin tuturor 

factorilor implicaţi în domeniul organismelor modificate genetic; 

- obligativitatea existenţei unei evidenţe stricte a 

organismelor modificate genetic care sunt introduse deliberat în 

mediu şi pe piaţă; 
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- aplicarea unor sancţiuni sporite în cazul neconformării 

cu prevederile acestui act normativ. 

Prezentul proiect de lege transpune Directiva nr.2001/18/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 

privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate 

genetic, şi care abrogă Directiva 90/220/CEE, a Consiliului 

Comunităţilor Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene nr.L 106/2001. 

Prezentul act normativ conţine prevederi referitoare la 

controlul mişcării transfrontieră a organismelor modificate genetic, 

inclusiv al exporturilor în afara Comunităţii, reglementate prin 

regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului ( CE) 

nr.1946/2003 din 15 iulie 2003 privind transportul transfrontieră al 

organismelor modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene nr.L 287/2003. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a 

organismelor modificate genetic ( PLX 719/2007), în forma 

înaintată de Senat. 
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La punctul 13 al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea 

în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic         

( PLX 720/2007), adoptat de Senat în şedinţa din 24 octombrie 

2007. 

Prezentul proiect de act normativ urmăreşte realizarea unui 

sistem funcţional privind utilizarea în condiţii de izolare a 

microorganismelor modificate genetic prin: 

- clarificarea responsabilităţilor care revin tuturor 

factorilor implicaţi în domeniul microorganismelor modificate 

genetic; 

- obligativitatea existenţei unei evidenţe stricte a 

microorganismelor modificate genetic care sunt utilizate în condiţii 

de izolare ; 

- aplicarea unor sancţiuni sporite în cazul neconformării 

cu prevederile acestui act normativ. 

Noile prevederi legislative vor conduce la crearea unui sistem 

funcţional al utilizării în condiţii de izolare a microorganismelor 

modificate genetic şi totodată reglementează procesul de autorizare 

a utilizării în condiţii de izolare a microorganismelor modificate  

genetic, motiv pentru care impactul socio-economic va fi unul 

pozitiv pentru operatorii implicaţi în acest proces. 
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Proiectul de lege transpune Directiva Consiliului 

nr.90/219/CEE privind utilizarea în condiţii de izolare a 

microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial 

al Comunităţii Europene nr.L 117/1990, p.1 – 14, cu 

amendamentele ulterioare. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea 

în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic         

( PLX 720/2007), în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul 14 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte 

probleme privind activitatea comisiei. 

 

La punctul 15 al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative 

înregistrate la comisie. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 
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dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), , 

dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , fiind absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


