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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 19 – 21   mai 2009  

  
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 19.05.2009 între orele 14,00-19,00, în ziua de 

20.05.2009 între orele 9,00-16,00 şi în ziua de 21.05.2009 între 

orele 9,00-12,30, având următoarea ordine zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea 385, alin (1) şi (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma din domeniul sănătăţii (Pl-x 71/2008). 

2. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind 

reforma din domeniul sănătăţii (Pl-x 458/2008). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 



Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

385, alin (1) şi (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind 

reforma din domeniul sănătăţii (Pl-x 71/2008), respins de către 

Senat în şedinţa din 20 februarie 2008, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Prin prezenta iniţiativă legislativă se propune modificarea 

alineatelor  (1) şi (7) ale art. 385 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel încât vârsta de pensionare a medicilor să fie de 65 

de ani, indiferent de sex şi, totodată, medicii să se poată pensiona, 

la cerere, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Propunerea legislativă a fost iniţiată anterior apariţiei Legii 

nr. 264/2007 pentru modificarea şi completarea Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, unde în textul alin. (1)  al 

art. 385, se prevede că medicii se pensionează la vârsta de 65 de 

ani, indiferent de sex. Totodată, conform prevederilor de la alin. 
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(2) ale aceluiaşi articol, medicii se pot  pensiona anticipat, la 

cerere, la vârstele prevăzute de Lege nr. 19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

În consecinţă, propunerea legislativă a rămas fără obiect. 

Faţă de cele prezentate, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună  plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea  acestei iniţiative legislative. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din 

domeniul sănătăţii (Pl-x 458/2008), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 18 iunie 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art. 482 din Legea nr. 95/2006 privind reforma din 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul creării cadrului legal ca medicii dentişti să poată  presta, pe 

lângă activităţile de prevenţie de medicină dentară şi pe cele de 

tehnică dentară. 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 96/2007 

privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor 
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Dentari din România, conţinutul activităţilor de tehnică dentară 

constă în confecţionarea  şi producerea de dispozitive tehnico-

medicale şi proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de 

comandă scrisă sau semnată şi parafată, eliberată de medicul 

dentist şi conform pregătirii şi specializării, fiind exercitate numai 

de către tehnicianul dentar. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 472 din Legea nr. 95/2006, 

care transpun integral prevederile Directivei nr. 2005/36/CE, 

conţinutul activităţilor de medic dentist constau în prevenţia, 

diagnosticul şi tratamentul maladiilor şi anomaliilor oro-dento-

maxilare şi ale ţesuturilor adiacente desfăşurate de acesta cu 

respectarea regulilor deontologice ale medicului dentist. 

Titlul XIII din Legea nr. 95/2006 nu abilitează medicul 

dentist să confecţioneze dispozitive tehnico-medicale şi proteze 

dentare în sensul activităţilor de prevenţie în cabinetul de medicină 

dentară, dar nu interzice medicului dentist, care deţine şi un titlu de 

calificare de tehnician dentar, să exercite activităţile de tehnică 

dentară în unităţile prevăzute de Legea nr. 96/2007. Activităţile de 

tehnică dentară se pot desfăşura numai în afara activităţilor 

exercitate în calitate de medic dentist.  

Prezenta iniţiativă încalcă normele naţionale care 

reglementează cele două profesii distincte, precum şi dispoziţiile 

Directivei nr. 2005/36/CE atribuind profesiei de medic dentist 

activităţile tehnicianului dentar. 
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea acestei iniţiative legislative. 

 

La punctul al treilea   al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar   (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), dl.dep.dr. Călin Potor(Grup Parlamentar al PD-

L),dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC 

),dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre      ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup Parlamentar al 

PNL),dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan Drăgulescu(Grup Parlamentar al 

PD-L),dna.dep.ing. Graţiela Leocadia Gavrilescu(Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă Eftemie (Grup 

Parlamentar al PD-L),dl.dep.dr.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă ( Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + 
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PC ), dna.dep. Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + PC), 

dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ),dl.dep. Samoil 

Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( 

Grup Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria 

Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ) şi  dl.dep. Derzsi Ákos 

( Grup Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana 

( Grup Parlamentar al PD-L). 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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