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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,         COMISIA PENTRU SĂNĂTATE 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT         ŞI FAMILIE 
Bucureşti, 18 aprilie 2015           Bucureşti, 18 aprilie 2015 
Nr.4C-9/122            Nr.4C-8/175 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind medicina şcolară 

 (PLx. 347/2015) 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 347 din 07 aprilie 2015, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate şi familie au primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege proiectul 
de Lege privind medicina şcolară. 
  

Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, avizul favorabil al 
Consiliului legislativ, Punctele de vedere negative ale Guvernului nr. 1908/01.03.2016 și nr. 940/MRP/28.02.2017.  
 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea domeniului medicinii școlare în unitățile de învățământ de stat și privat. Dispozițiile 
propuse spre adoptare se referă la educația sanitară, organizarea cabinetului de medicină școlară, cursurile de prim-ajutor, pregătirea 
medicului de medicină școlară și finanțarea activității de medicină școlară. 

 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
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 3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în şedinţe separate. 
 

Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 04 aprilie 2016.  
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai Comisiei.  
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dan 

Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a propus, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.  
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţele din 05, 12 și 19 mai, 24 noiembrie 

și 09 decembrie 2015, 11 aprilie 2017.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 

invitat domnul prof. univ. dr. ing Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri, respingerea 

propunerii legislative. 
 
 4.  Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, ca primă Cameră sesizată, în şedinţa din 31 martie 2015. 
  
 5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de lege, din următoarele considerente: 
 - în acest moment, sunt în vigoare o serie de acte normative care reglementează toate aspectele vizate de textul proiectului de lege, dar 
şi alte aspecte ce nu se regăsesc în cuprinsul inițiativei şi sunt necesare pentru buna funcţionare a acestei ramuri medicale; 

- dispozițiile propuse spre adoptare nu sunt coordonate cu reglementările din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, existând astfel riscul confuziilor legislative; 

- conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice local, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ a fost transferată din competenţa Ministerului 
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare exercitării acestora. În vederea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor privind 
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asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ, sumele necesare se asigură în baza unui contract încheiat de către acestea cu 
direcţiile de sănătate publică, în condiţiile legii (art. 3 alin. (3)). În Capitolul III - Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în 
unităţile de învăţământ din ordonanța de urgență este reglementată asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor. 
Pe cale de consecință, pentru a fi în concordanță cu unicitatea reglementării în materie și a necesității evitării paralelismelor, proiectul de lege 
ar trebui să fie un act modificator al uneia din reglementările deja existente; 

- totodată, Ordinul ministrului sănătăţii nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, și Ordinul ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul sănătăţii nr. 5298/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi 
completările ulterioare, reglementează, în prezent, asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor și cuprind toate reglementările din 
prezenta propunere, dar mai detaliat;  
 - iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative propuse prin proiectul de act normativ, în 
conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile 
art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi 
metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
trebuia efectuat şi un studiu de impact.  
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