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La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie sunt prezenţi 12 

deputaţi, fiind absent motivat un deputat. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.acad.prof.univ.dr.Mircea 

Ifrim,preşedintele comisiei. 

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

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România(Plx 896/2007). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 
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sectorul sanitar(Plx 257/2007), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege pentru 

completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar    (Plx 304/2007), sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

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

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România(Plx 

896/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 12 decembrie 2007, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.prof.univ.dr.Mircea Ifrim, guvernele statelor 

din Uniunea Europeană şi ale altor state susţin financiar Societăţile de Cruce 

roşie şi Semilună Roşie, în efortul conjugat de a desfăşura acţiuni umanitare 

în sprijinul categoriilor vulnerabile de persoane. 
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 În România, activitatea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie este 

reglementată prin Legea nr. 139/1995, modificată şi completată prin Legea 

nr. 524/2004 şi Legea nr. 36/2007 care, la art. 1 prevede că „Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România este persoană juridică de drept 

public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial .Ea 

îşi desfăşoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizaţie de ajutor 

voluntar, auxiliară a autorităţii publice”. Art. 8 din Legea SNCRR stipulează 

că „fiind o instituţie de utilitate publică, SNCRR are în această calitate 

dreptul de a cere concursul autorităţi publice, iar acestea au obligaţia de a-l 

acorda”. 

În prezent, Crucea Roşie are o structură teritorială viabilă, cu filiale în 

toate judeţele şi sectoarele Municipiului Bucureşti, un corp de voluntari bine 

pregătiţi şi un patrimoniu constituit în timp, activitatea desfăşurându-se în 

beneficiul persoanelor în dificultate, a celor afectaţi de dezastre şi calamităţi 

naturale şi nu numai. 

Veniturile acestei organizaţii constau din donaţii şi sponsorizări 

interne şi externe, finanţări nerambursabile, cursuri, cotizaţii, închiriere 

spaţii, activităţi proprii, care însă sunt insuficiente pentru derularea 

programelor organizaţiei şi pentru  ca acestea să aibă cel mai mare impact 

asupra persoanelor vulnerabile, în condiţiile în care disponibilitatea 

sponsorilor la nivel central şi local a scăzut semnificativ, întâmpinându-se 

dificultăţi majore, chiar pentru acoperirea salariilor celor care sunt implicaţi 

în derularea acestor programe. 

Deşi au dreptul, prin legea fundamentală şi statut, Filialele Crucii 

Roşii Române, din 1989 până în prezent, nu au beneficiat de alocaţii 

bugetare, în calitatea lor de auxiliar al puterii publice, cu excepţia alocaţiei 
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bugetare anuale extrem de mică ce se acordă sediului central (în  anul 2006 

aceasta a fost de 346.000 lei). 

În condiţiile în care, de la 01.01.2007 legislaţia fiscală s-a armonizat 

cu reglementările U.E., au fost eliminate mecanismele de recuperare a 

T.V.A. – ului pentru achiziţiile şi prestările de servicii în cadrul proiectelor 

de finanţare nerambursabilă desfăşurate de organizaţiile neguvernamentale, 

Crucea Roşie Română se află, practic, în imposibilitatea de a asigura 

finanţarea  T.V.A. – ului din surse proprii, finanţatorii considerând T.V.A.-ul 

o cheltuială neeligibilă. 

Guvernul României, în şedinţa din data de 20 februarie 2007 a adoptat 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, pentru modificarea OUG nr 63/1999 

prin care se dă posibilitatea tuturor organizaţiilor neguvernamentală de a-şi 

acoperi din Fondul Naţional de Preaderare TVA-ul aferent serviciilor  sau 

bunurilor  achiziţionate exclusiv în cadrul proiectelor finanţate prin 

instrumentele de preaderare (PHARE, ISPA şi SAPARD), mecanism care 

însă nu acoperă şi recuperarea TVA-ului pentru proiectele finanţate din alte 

surse (ex. Fondul Global, USAID, donaţii externe, autorităţi naţionale, 

ministere etc. ). 

Pentru a nu se bloca accesul la fonduri nerambursabile şi alte surse de 

finanţare datorită insuficienţei resurselor financiare proprii, este necesar ca 

prin proiectul de lege anexat să fie reglementată finanţarea de la Bugetul 

statului a două componente vitale pentru SNCRR, respectiv: 

-drepturile salariale, inclusiv impozitele şi taxele aferente pentru doi 

salariaţi din filialele de Cruce Roşie şi sediul central al SNCRRR, directorul 

şi managerul pentru programele de dezastre, costuri care se ridică la nivelul 

unui an la aproximativ 6 milioane lei; 
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-acoperirea de la bugetul statului a plăţii T.V.A.-ului, aferentă 

livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate 

integral sau parţial din alte surse decât fondurile PHARE, ISPA sau 

SAPARD. 

Pentru a se permite clarificarea unor aspecte privind finanţarea 

activităţilor desfăşurate de Societatea Naţională de Cruce Roşie, Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să amâne dezbaterile în 

fond asupra propunerii legislative. 

 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar  (PLx 257/2007) adoptat de către Senat în şedinţa 

din 11 aprilie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care 

este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

având în vedere faptul că sistemul sanitar se confruntă cu un mare deficit de 

personal de specialitate, medicii rezidenţi spre deosebire de alte categorii 

profesionale, după terminarea facultăţii mai parcurg între 3 – 7 ani de 

pregătire şi pentru a-i cointeresa pentru formarea, ca noi specialişti, este 

necesară majorarea salariilor de bază pentru această categorie profesională. 

De asemenea, mai arată domnia sa , având în vedere nivelul scăzut de 

salarizare al personalului din sectorul sanitar, Federaţia „Sanitas” din 
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România a încheiat cu Ministerul Sănătăţii Publice un acord privind 

acordarea unor drepturi salariale acestei categorii de personal. 

Nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din sectorul 

sanitar, intervine dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu, nu acoperă necesităţile 

unui trai decent, pentru a crea posibilitatea cointeresării în vederea creşterii 

calităţii serviciilor medicale acordate populaţiei, iar acest lucru impune 

necesitatea majorării salariilor de bază. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu solicită cuvântul şi arată că personalul 

contractual din unităţile şi subunităţile sanitare care , începând cu anul 2007, 

se finanţează de la bugetul de stat, precum şi medicii, farmaciştii şi medicii 

dentişti, pe perioada rezidenţiatului, beneficiază în continuare de tichete de 

masă în conformitate cu prevederile Legii nr.142/1998 privind acordarea 

tichetelor de masă. 

Totodată, mai arată domnia sa , în vederea asigurării stabilităţii în 

sistemul sanitar s-a propus ca personalul să beneficieze de o primă stabilitate 

a cărei sumă va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. Personalul din 

sistemul sanitar va beneficia de servicii medicale, tratament şi medicaţie, în 

regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate 

din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la bugetul de stat, 

după caz, potrivit legii. 

Întrucât potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, managerul spitalului aprobă organizarea concursurilor 

pentru posturile vacante, prezenta ordonanţă a Guvernului propune 

abrogarea art.35, precizează dl.dep.dr.Bonis Istvan . 

Referindu-se la pct.1 din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.dr. Aurel 

Nechita arată că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, personalul 

contractual din sistemul sanitar poate beneficia de servicii medicale, 
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tratament şi medicaţie, în regim gratuit, la recomandarea medicului de 

familie , precum şi a medicului de specialitate. Domnia sa propune, în acest 

sens,  modificarea şi completarea art.24 alin.(1). 

De asemenea, dl.dep.dr. Aurel Nechita  propune completarea, la pct.6 

din ordonanţa de urgenţă , a art.411 alin.(2) cu lit.f – k) , după cum urmează: 

„f) personalul din centrele de transfuzie ; 

 g) personalul din instituţiile de sănătate publică; 

 h) personalul din laboratoarele de medicină legală; 

 i) personalul din cabinetele de medicină şcolară şi preşcolară; 

 j) personalul din cabinetele de medicină sportivă; 

 k) personalul din cabinetele de medicină a muncii.” 

În opinia domniei sale aceste categorii de personal sunt îndreptăţite să 

beneficieze de tichetele de masă în conformitate cu prevederile Legii 

nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

prezintă celor prezenţi amendamentul înaintat de către Ministerul Sănătăţii 

Publice, precum şi propunerile Federaţiei Sanitas din România asupra 

Ordonanţei Guvernului nr.23/2007. 

Ministerul Sănătăţii Publice propune introducerea, după art.22, a unui 

nou text, ca art.221, cu următorul cuprins: 

„Art.221 – (1) Personalul contractual din unităţile sanitare publice 

finanţate de la bugetul de stat, beneficiază de o indemnizaţie pentru 

activitatea de prevenţie sanitară în procent de 15% din salariul de bază. 

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin.(1) nu face parte din salariul de 

bază. 

(3) De indemnizaţia pentru activitatea de prevenţie sanitară nu 

beneficiază categoriile de personal nominalizate la art.411 alin.(1) şi (2).” 
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Federaţia Sanitas din România propune modificarea şi completarea 

O.G.nr.23/2007 după cum urmează: 

„Art.24 – (1) Personalul contractual din sistemul sanitar, în condiţiile 

plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, beneficiază de servicii 

medicale, tratament şi medicaţie, în regim gratuit, numai la recomandarea 

medicului de familie sau a medicului de specialitate, suportate din bugetul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la bugetul de stat, după caz, 

potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”. 

De asemenea, propune introducerea după art.22 a unui nou articol 221, 

cu următorul cuprins: 

„Art.221 – (1) Personalul contractual din unităţile sanitare publice 

finanţate de la bugetul de stat, precum şi angajaţii din autorităţile de sănătate 

publică, Ministerul Sănătăţii Publice, ministerele cu reţea sanitară proprie 

care lucrează în cadrul inspecţiei sanitare de stat, direcţiilor de sănătate 

publică şi direcţiilor de asistenţă medicală, cu excepţia categoriilor de 

salariaţi prevăzute la art.411, alin.(2) beneficiază de o indemnizaţie pentru 

activitatea de prevenţie sanitară în procent de 20% din salariul de bază”. 

În ceea ce priveşte introducerea sintagmei „medicului de familie”, 

Sanitas precizează faptul că această modificare a prevederii legale facilitează 

accesul persoanelor îndreptăţite şi la acei medici de familie care nu şi-au dat 

examenul de promovare în specialitate. 

Referitor la modificarea prevederii legale privind „indemnizaţia 

pentru activitatea de prevenţie sanitară”, se menţionează faptul că prin 

introducerea acestui element de stimulare a personalului angajat se pot 

realiza economii importante la nivelul asistenţei spitaliceşti, care în acest 



 9

mod ar fi degrevată de un număr important de internări cauzate de boli acute 

şi cronice neprevenite la timp. 

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

informează pe cei prezenţi asupra faptului că, în şedinţa din 22 mai 2007 , 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a finalizat dezbaterile asupra 

proiectului de lege aflat în discuţie. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a hotărât, în unanimitate, să 

elimine amendamentele adoptate de către Senat, respectiv să aprobe 

O.G.nr.23/2007 în forma emisă de către Guvern. 

Totodată, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a hotărât, cu 18 

voturi pentru şi 1 vot împotrivă, să respingă amendamentul Ministerului 

Sănătăţii Publice. La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au 

participat toţi cei 19 membri ai comisiei. 

Pentru punerea de acord a punctelor de vedere asupra proiectului de 

lege, este necesară o şedinţă comună a celor două comisii sesizate în fond, 

propune dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  

(PLx 257/2007), pentru o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 

 

 

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

a procedat la dezbateri asupra proiectului de Lege pentru completarea art.13 
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din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar ( PLx 304/2007), adoptat de către Senat în şedinţa din 17 

aprilie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care este 

sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de lege are acelaşi obiect de reglementare, ca şi proiectul 

aflat în dezbaterea comisiei la primul punct al ordinii de zi, respectiv, 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004. 

După cum arată dl.dep.dr.Diaconescu Renică, în calitate de 

coiniţiator, categoriile de personal medical şi auxiliar care pe nedrept nu au 

beneficiat până în prezent de aceste sporuri, lucrând în acelaşi mediu cu risc 

de îmbolnăvire şi accidentare se încadrează în cotele de spor aprobate. 

Personalul medical şi auxiliar sanitar în cursul anului 2006 nu a 

beneficiat de creşteri salariale care să le răsplătească la adevărata valoare 

responsabilitatea profesională. 

Aceste venituri suplimentare vor avea drept consecinţă creşterea 

calităţii şi acoperirea într-o mai mare măsură a specialităţilor cu risc ridicat 

de solicitare. 

Avem convingerea că această propunere legislativă va schimba 

raportul dintre personalul medical şi pacienţi, în sensul că, se va diminua 

condiţionarea actului medical. 

Domnia sa propune ca sursele de finanţare să fie asigurate de către 

Ministerul Finanţelor Publice, din impozitul plătit de Loteria Română şi de 

la bugetul de stat. 



 11

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

prezenţi că Ministerul Sănătăţii Publice şi-a exprimat oficial punctul de 

vedere asupra proiectului de lege, pe care nu-l susţine. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.125/2004, dispoziţiile actului 

normativ se aplică personalului din unităţile sanitare finanţate după cum 

urmează: 

- integral de la bugetul de stat 

- integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate 

- din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat 

- integral din venituri proprii. 

În conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2004, sporurile prevăzute la acest articol se acordă numai 

personalului care îşi desfăşoară activitatea în anumite condiţii de muncă şi, 

drept urmare, consideră că acordarea acestora nu poate fi extinsă la întreg 

personalul, în situaţia în care nu se desfăşoară în aceleaşi condiţii. 

De altfel, potrivit aceluiaşi act normativ, aceste sporuri sunt 

diferenţiate pe 9 categorii, iar prin propunerea legislativă nu se specifică 

tipul de activitate pentru care se propune acordarea unui spor de 15% din 

venitul salarial. 

Totodată, cotele procentuale ale sporurilor prevăzute de lege se aplică 

la salariul de bază şi nu la întreg venitul salarial lunar. 

Ministerul Sănătăţii Publice menţionează că, în baza prevederilor 

alin.(3) al art.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004, prin 
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ordinul ministrului sănătăţii nr.721/2005, cu modificările aduse prin ordinul 

ministrului sănătăţii publice nr.171/2006, au fost stabilite locurile de muncă, 

categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor în raport cu 

condiţiile  în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare, 

iar nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă 

se face de către şeful ierarhic superior cu consultarea sindicatelor semnatare 

ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. 

De asemenea, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în şedinţa 

din 25 aprilie 2007, a hotărât cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri, respingerea 

proiectului de lege, deoarece nu se justifică acordarea unor astfel de sporuri, 

întrucât prin ordinul ministrului sănătăţii nr.721/2005, cu modificările aduse 

prin ordinul ministrului sănătăţii nr.171/2006, au fost stabilite locurile de 

muncă, categoriile de personal şi mărimea corectă a sporurilor în raport cu 

condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare, 

iar nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă 

se face de către şeful ierarhic superior cu consultarea sindicatelor semnatare 

ale contractelor colective de muncă la nivel de ramură sindicală. La şedinţa 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au participat 19 din cei 19 

membri ai comisiei. 

Având în vedere aceste aspecte, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să amâne dezbaterile asupra proiectului de Lege 

pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual 

din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar ( PLx 304/2007) pentru o 

viitoare şedinţă comună a celor două comisii sesizate în fond. 
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La punctul patru al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

 

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

proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la comisie. 

 

  

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
 

 

 


