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PROCES VERBAL 
al şedinţei  comisiei din perioada 6 – 8  februarie 2007 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat . 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.Ervin Szekely, secretar de 

stat, Ministerul Sănătăţii Publice , dl.Ion Andrei, director , Direcţia Generală 

Programe, Agenţia Naţională de Cercetare Dezvoltare şi dl.Florian Sologiuc, 

director general, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar. 

Lucrările şedinţei 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. Audieri privind modul de finanţare pentru cercetare a Şcolii 

Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar care anterior a fost 

denumită Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sănătate. 

2. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun (Plx 890/2006). 
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3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Psihologilor din România ( Plx 898/2006). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2006 ( PLx 911/2006). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la audieri privind 

modul de finanţare pentru cercetare a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar care anterior a fost denumită Institutul Naţional de 

Cercetare Dezvoltare în Sănătate. 

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

audierilor este acela de a găsi soluţii privind finanţarea proiectelor de 

cercetare-dezvoltare ale Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar, care are o activitate meritorie însă întâmpină o serie de dificultăţi în 

desfăşurarea acesteia din cauza lipsei finanţării pe anul 2007. În continuare, 

domnia sa dă cuvântul domnului Florian Sologiuc, director general, Şcoala 

Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar. 

Dl.Florian Sologiuc arată că, începând cu anul 2005, se derulează un 

program de cercetare în cadrul Programului „Nucleu” din Planul Naţional de 

Cercetare. Coordonatorul Programului Naţional de Cercetare, care se întinde 

pe o perioadă de 3 ani, este Agenţia Naţională de Cercetare – Dezvoltare. În 

anul 2006, proiectul de cercetare a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar a fost exclus pe motivul că Institutul de Cercetare – 
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Dezvoltare în Sănătate şi-a schimbat denumirea în Şcoala Naţională de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar. Conducerea Şcolii Naţionale de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar a făcut demersuri la Agenţia 

Naţională de Cercetare Dezvoltare solicitând finanţarea în baza actelor 

normative care precizează că statutul privind funcţionarea institutului nu s-a 

schimbat. Până în prezent nu au primit răspuns la solicitările lor. Din 

informaţiile pe care le deţine, domnia sa afirmă că Agenţia Naţională de 

Cercetare Dezvoltare a luat în discuţie şi proiectul Şcolii Naţionale de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar şi a hotărât reincluderea acestuia în 

Planul Naţional de Cercetare în anul 2008, însă rămâne descoperit anul 

2007. 

Conform obiectivelor de activitate, Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar , prin resursele umană şi potenţială de care 

dispune, poate aborda şi alte proiecte de activitate de cercetare-dezvoltare. Şi 

acestea au fost înaintate Agenţiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare însă nu 

au primit nici un răspuns. Astfel, pentru anul 2007 şi-au propus o serie de 

proiecte , precum: prevenirea obezităţii şi a factorilor de risc cardiovascular 

la copii, stadiu privind incidenţa sarcinii nedorite la adolescenţi, evaluarea 

stării de sănătate a femeii, accentuând incidenţa bolilor sânului, a colului 

uterin şi anexelor şi a osteoporozei, etc. 

În continuare, domnia sa arată că Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar colaborează cu o serie de instituţii de 

cercetare europene printr-un proiect, alte 2 proiecte fiind în stadiu de 

finalizare; în situaţia în care cele 2 proiecte vor fi acceptate se va rezolva şi 

problema finanţării începând cu luna septembrie 2007. 

În prezent, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar nu are dificultăţi majore în ceea ce priveşte finanţarea. De asemenea, 
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în prezent, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar are 

un plan de cercetare în derulare şi doreşte ca în perioada imediat următoare 

să-l dezvolte. Totodată, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar are programe în formarea administraţiei publice, care 

se derulează în comun cu Şcoala Publică de Sănătate Milano, Italia. 

Dl.Florin Sologiuc solicită sprijin pentru includerea propunerilor de 

proiecte de cercetare-dezvoltare în Planul sectorial în domeniul cercetării 

dezvoltării/2007 elaborat de către Ministerul Sănătăţii Publice . 

Dl.Ion Andrei, director , Direcţia Generală Programe, Agenţia 

Naţională de Cercetare Dezvoltare arată că Agenţia Naţională de Cercetare 

Dezvoltare finanţează numai institutele acreditate. 

Întrucât , prin Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

s-a înfiinţat Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar 

prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sănătate 

– Programul Nucleu din Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare este în 

imposibilitatea de finanţare a proiectelor deoarece Şcoala Naţională de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar nu este un institut acreditat. 

Conform Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 , Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar face parte , din punct de vedere al finanţării, 

din categoria altor institute de cercetare ( art.8 lit.a); în temeiul acestei 

ordonanţe de Guvern s-a sistat finanţarea Şcolii Naţionale de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar, începând cu anul 2007. 

Domnia sa arată că Planul sectorial în domeniul cercetării dezvoltării 

elaborat de Ministerul Sănătăţii Publice, prin care se susţin şi se dezvoltă o 

serie de proiecte în sănătate, poate fi dezvoltat în aşa fel încât să cuprindă şi 

propunerile de proiecte de cercetare - dezvoltare ale Şcolii Naţionale de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar. 
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Dl.Florian Sologiuc răspunde că, în conformitate cu Ordonanţa 

Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 

tehnologică aprobată prin Legea nr.324/2003,  Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar intră în categoria institutelor precizate la 

art.7 lit.c) ca institut de învăţământ superior. În consecinţă, există forma 

juridică legală de finanţare. 

Dl.Ion Andrei arată că la art.7 lit.c) sunt cuprinse institutele de 

învăţământ superior acreditate, iar Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar nu este acreditat ci numai autorizată. 

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

Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar reprezintă 

reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sănătate 

numai prin schimbarea denumirii, obiectul de activitate fiind acelaşi. Şcoala 

Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar este o instituţie de 

interes naţional care trebuie să-şi continue activitatea fiind necesară 

finanţarea acesteia. 

Domnia sa apreciază că există 2 soluţii de rezolvare a finanţării, prin 

schimbarea, printr-un act normativ de modificare a Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, a denumirii de Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar în Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare în Sănătate sau prin modificarea Legii nr.324/2003 privind 

cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

Dl.dep.Movilă Petru consideră că atât Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar cât şi Agenţia Naţională de Cercetare 

Dezvoltare trebuie să prezinte comisiei o notă de fundamentare mai clară cu 

această problematică. În acest sens, domnia sa propune amânarea discuţiilor 

până săptămâna viitoare. 



 6

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine arătând că 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar a prezentat 

comisiei o notă bine fundamentată privind solicitarea de includere a 

proiectelor de dezvoltare – cercetare în Programul sectorial în domeniul 

cercetării-dezvoltării. 

Domnia sa apreciază că printr-o regretabilă situaţie se împietează 

activitatea de fond a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar care nu se regăseşte nici în planul de cercetare a Agenţiei Naţionale 

de Cercetare Dezvoltare, nici în cel al Ministerului Sănătăţii Publice . 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că răspunderea pentru schimbarea 

denumirii din Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Sănătate în 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar revine 

Ministerului Sănătăţii Publice . Domnia sa întreabă Ministerul Sănătăţii 

Publice dacă renunţă la cercetare sau dacă doreşte să păstreze în structura sa 

şi componenta de cercetare. 

Dl.Ervin Szekely răspunde că Ministerul Sănătăţii Publice doreşte să 

păstreze componenta de cercetare. Referitor la situaţia apărută la Şcoala 

Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar arată că este o 

problemă de formă ( de denumire şi procedura acreditării prevăzută într-o 

lege specială). Soluţia trebuie să fie una juridică şi ca atare propune ca 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi oficiul 

juridic din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice să găsească forma juridică 

corespunzătoare de modificare a Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii. Domnia sa apreciază că Agenţia Naţională de Cercetare 

Dezvoltare a respectat legea atunci când a exclus de la finanţare Şcoala 

Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar . 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel consideră că Ministerul Sănătăţii Publice 

trebuie să conştientizeze că Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar nu poate supravieţui numai pe componenta de 

cercetare. Multe din proiectele de cercetare ale Şcolii Naţionale de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar sunt bune, însă acestea nu trebuie să se 

interfereze cu cele ale Ministerului Sănătăţii Publice . 

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

Sănătăţii Publice trebuie să analizeze şi să decidă care dintre proiectele de 

cercetare ale Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar 

intră în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare şi să le finanţeze 

corespunzător. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că situaţia de la Şcoala Naţională de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar poate fi remediată fie prin 

modificarea legii cadru ( Legea nr.324/2003), fie prin modificarea Legii 

nr.95/2006. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că începând cu anul 2005 se 

derulează Programul CERES care alocă un coeficient direct pe profilul de 

activitate, însă proiectele de cercetare privind sănătatea au fost respinse 

pentru că evaluatorii proiectelor erau de altă specialitate şi le-au evaluat 

greşit. „Licitaţiile proiectelor din toate domeniile de activitate au fost 

trucate, ceea ce a generat un mare scandal.” 

În consecinţă, acordarea granturilor nu s-a făcut corespunzător calităţii 

şi importanţei proiectelor . Evaluatorii de proiecte au punctat foarte diferit 

acelaşi proiect ( exemplu doamna Carmen Ardelean a dat 40 puncte, 

comparativ cu un alt coleg care a dat 60 puncte pe acelaşi program), ceea ce 

îl determină să consdiere că aceste puncte de evaluare s-au acordat telefonic. 

În urma discuţiei cu dl.Anton Anton, preşedintele Agenţiei Naţionale de 
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Cercetare Dezvoltare , domnia sa a solicitat ca granturile să se acorde 

obiectiv. 

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

pentru cercetare trebuie acordate obiectiv şi pentru proiectele bine 

fundamentate şi importante. Referitor la proiectele de cercetare-dezvoltare 

ale Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar , domnia sa 

apreciază că acestea trebuie evaluate şi coordonate de Academia de Ştiinţe 

Medicale . Problema ridicată de antevorbitorul său este gravă întrucât 

granturile pentru cercetarea medicală trebuie acordate după o consultare 

serioasă cu Academia de Ştiinţe Medicale care, ca for ştiinţific superior care 

trebuie să stabilească care sunt bune. 

Domnia sa nu este de acord ca cercetarea medicală să fie evaluată şi 

stabilită de către evaluatori de alte profesii. 

Dl.Ion Andrei arată că în anul 2005 s-a derulat Programul tranzitoriu 

de cercetare de excelenţă ( Programul I ) care a cuprins şi sectorul 

„Sănătate”; Academia de Ştiinţe Medicale a evaluat, prin experţii săi şi a 

condus sectorul „Sănătate”. 

Programul a preluat tematicile Comisiei Europene pentru Programul 

cadru ceea ce a dus la creşterea numărului de proiecte de cercetare de 

excelenţă. 

Corpul de experţi folosit la programul de excelenţă au fost aceiaşi ca 

şi pentru Programul VIASAN. 

Domnia sa afirmă că în cadrul Programului II ( 2007 – 2013) este 

prevăzută ca prioritate „Sănătatea”. 

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

programul 2007 – 2013 trebuie analizat în perspectivă de către Academia de 
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Ştiinţe Medicale . În opinia domniei sale, Agenţia Naţională de Cercetare 

Dezvoltare are multă deschidere în ceea ce priveşte finanţarea cercetării . 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  răspunde domnului Ion Andrei că 

Agenţia Naţională de Cercetare Dezvoltare a creat o incompatibilitate 

folosind acelaşi program ( exemplu dl.Zegrean I. a preluat un program prin 

depunctare) în sensul că acesta a fost intenţionat depunctat pentru a putea fi 

ulterior preluat de domnia sa . 

Dl.Ion Andrei arată că pentru acest fapt dl.Zegrean a fost destituit. 

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

dl.dep.dr.Diaconescu Renică  să facă o notă care să cuprindă foarte exact 

faptul relatat mai sus, iar comisia , după o cercetare amănunţită, să propună 

măsuri. „Acest scandal privind modul de acordare a granturilor este un lucru 

regretabil”. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca Agenţia Naţională de 

Cercetare Dezvoltare să prezinte comisiei o notă privind programele 

realizate în anul 2006, cât a fost alocat sectorului „Sănătate” şi ce rezultate s-

au obţinut. 

Dl.dep.Movilă Petru apreciază că nu este normal  să se solicite sprijin 

comisiei atâta timp cât aceasta află cu întârziere de derularea programelor; în 

consecinţă, consideră că este o lipsă de comunicare şi propune ca proiectele 

de cercetare să fie prezentate comisiei anterior finalizării acestora. 

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

iar aceasta este de acord să se înainteze o adresă Ministerului Sănătăţii 

Publice prin care să se solicite Planul sectorial de cercetare-dezvoltare , 

inclusiv finanţarea acestuia. De asemenea, propune să se înainteze Agenţiei 

Naţionale de Cercetare Dezvoltare o adresă prin care să se solicite 

programele realizate în anul 2006, cât a fost alocat sănătăţii şi ce rezultate   
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s-au obţinut. Totodată, dl.dep.dr.Diaconescu Renică  să prezinte nota privind 

modul de acordare a granturilor pentru cercetare. Propune amânarea 

discuţiilor în comisie până la şedinţa din perioada 26 – 29 februarie 2007 

pentru a da posibilitatea autorităţilor menţionate mai sus să trimită 

răspunsurile corespunzătoare. 

 

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

procedat la dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun (Plx 890/2006), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 14 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

expunerii de motive, propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

instituirea unor măsuri suplimentare pentru combaterea consumului de tutun, 

în scopul protejării sănătăţii persoanelor care fumează sau nu de efectele 

dăunătoare ale fumatului. 

În continuare, domnia sa arată că introducerea art.2 lit.m) în categoria 

„spaţii publice închise” a persoanelor, spaţiilor şi refugiilor pentru 

transportul public, parcurilor şi locurilor de joacă pentru copii, grădinilor 

botanice, parcurilor dentrologice, rezervaţiilor naturale nu corespunde 

realităţii, acestea fiind de fapt spaţii publice deschise. 

Prin modificarea alin.(1) a art.3 în sensul interzicerii fumatului în 

spaţiile publice închise, în discoteci, baruri, restaurante şi alte spaţii publice 

cu destinaţie similară se creează confuzia faţă de art.2 lit.m) , unde unităţile 

de alimentaţie publică sunt incluse în definiţia spaţiilor publice închise. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

respingerea propunerii legislative , întrucât unele texte nu corespund 

realităţii şi creează confuzii, iar altele sunt nerealizabile. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că propunerea de modificare a art.3 

alin.(3) nu este necesară deoarece respectivele prevederi există deja în Legea 

nr.349/2002. De asemenea, consideră că obligaţia ca spaţiul destinat 

fumatului să aibă dimensiuni mai mari de 100 mp nu este realizabilă în 

condiţiile multor discoteci, baruri din România, iar verificarea respectării 

acestei prevederi este foarte dificilă. Propune respingerea art.3 alin.(3). 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că alin.(11) lit.a), propus a fi introdus la 

art.3, reia prevederile deja existente la art.3 alin.(11) referitoare la unităţile 

sanitare, dar le extinde şi la instituţiile de învăţământ ( inclusiv la cele 

universitare), de cultură ( foaierele teatrelor, filarmonicii, operei) sau la 

staţiile de alimentare cu combustibil. 

Referitor la lit.b) a aceluiaşi alineat care prevede că „se interzice 

fumatul în alte spaţii decât cele destinate exclusiv fumatului” textul acesteia 

este inaplicabil, „alte spaţii” putând însemna orice, inclusiv locuinţa 

personală; dacă se referă la spaţii publice închise acest lucru este deja 

reglementat în lege. Dacă se doreşte interzicerea fumatului în anumite spaţii 

publice deschise, acestea trebuie definite, însă trebuie avut în vedere 

posibilităţile restrânse de a controla şi sancţiona o astfel de abatere. 

Domnia sa propune respingerea propunerii legislative. 

Dl.dep.Movilă Petru consideră că nu este necesară propunerea de 

completare a art.3 prin introducerea alin.(1) deoarece fumatul este interzis în 

mijloacele de transport în comun, deci şi în vagoanele de tren. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu apreciază că modificarea cuantumului 

amenzilor şi înscrierea acestora în lei RON prin noul art.10 se limitează la 
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lit.a) – d) şi nu ţine seama că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/2003 şi 

Legea nr.90/2004, acest capitol  a fost modificat şi completat cu sancţiunea 

nerespectării prevederilor art.3 alin.(11) şi introducerea lit.e) şi f). 

Dl.Ervin Szekely arată că Ministerul Sănătăţii Publice este pentru 

respingerea propunerii legislative deoarece conţinutul acesteia nu este clar şi 

totodată, parţial, se suprapune peste alte reglementări cu aceleaşi prevederi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

respingerea iar comisia votează, în unanimitate, respingerea propunerii 

legislative  pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Plx 

890/2006). 

 

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

luat în  dezbatere şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de 

psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Psihologilor din România ( Plx 898/2006), respinsă de către 

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

decizională  . 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 

practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 

România , în scopul liberalizării profesiei de psiholog, care ar avea ca scop 

„îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi o eventuală micşorare a tarifelor, 

sub presiunea concurenţei”, precum şi alinierea acestei profesii la 

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

propunerea legislativă poate primi aviz favorabil întrucât măsurile de 

liberalizare a profesiei ar putea duce la îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

oferite şi la o eventuală micşorare a tarifelor, sub presiunea concurenţei. 

Domnia sa acordă cuvântul domnului Ervin Szekely pentru a exprima 

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii Publice . 

Dl.Ervin Szekely afirmă că nu s-a documentat asupra acestei propuneri 

legislative şi solicită timp pentru aceasta. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

solicitarea antevorbitorului său şi propune comisiei amânarea discuţiilor. 

Comisia votează, în unanimitate, amânarea dezbaterilor asupra 

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.213 din 27 

mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 

practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 

România ( Plx 898/2006) pentru următoarea şedinţă a comisiei. 

 

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

procedat la dezbaterea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2006 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ( PLx 911/2006), secţiunea pentru 

sănătate, cu care este sesizată în comun cu Comisia similară a Senatului. 

În urma discuţiilor care au avut loc, cele două comisii au hotărât ca 

avizarea să se facă , separat, de către fiecare comisie. 

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

necesitatea unei noi rectificări bugetare pe anul 2006 este determinată, în 

principal, de reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici , de analiza 

execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 
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2006 şi de analiza gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 

2006 ordonatorilor principali de credite. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că proiectul de lege propune 

diminuarea fondurilor alocate Ministerului Sănătăţii Publice din credite 

externe cu suma de 98,1 milioane lei. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu arată că, în proiectul de lege, se propune 

majorarea veniturilor la bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate cu suma de 275,1 milioane lei şi a cheltuielilor cu suma de 473,0 

milioane lei, rezultând un deficit de 199,7 milioane lei care se va finanţa din 

fondul de rezervă constituit în anii precedenţi, în condiţiile legii. Majorarea 

cheltuielilor are în vedere, în principal, asigurarea fondurilor pentru 

finanţarea serviciilor medicale în unităţile sanitare cu paturi şi a 

„programului naţional de sănătate cu scop curativ.” 

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

favorabilă a proiectului de lege. Domnia sa supune la vot propunerea, iar  

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze 

favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2006 ( PLx 911/2006), secţiunea pentru sănătate, în forma înaintată de către 

Guvern. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei . 

Dl.dep.Movilă Petru propune ca să se introducă pe următoarea ordine 

de zi propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Tehniciani Dentari. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot ca 

propunerea legislativă să se dezbată în şedinţa din perioada 13 – 15 februarie 

2007. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că este unul dintre iniţiatorii 

unei propuneri legislative cu acelaşi obiect de reglementare care a fost 

respinsă de Senat. Iniţiatorii lucrează la o altă propunere legislativă pe care o 

vor depune în maximum 10 zile la Senat. Propune amânarea dezbaterilor 

asupra propunerii legislative depuse la Camera Deputaţilor de către alt grup 

de iniţiatori ( dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, dl.dep.dr.Bonis Istvan, 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu , dl.dep.dr.Buşoi Cristian , dl.dep.dr.Câmpanu 

Liviu , dl.dep.dr.Nechita Aurel ) până la sesizarea comisiei cu propunerea 

legislativă pe care doresc să o depună la Senat. 

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

dezbaterilor asupra propunerii legislative până la sesizarea comisiei cu 

propunerea legislativă respinsă de Senat. Propune ca dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu  să depună la comisiei până la următoarea şedinţă a comisiei şi 

amendamentele formulate în propunerea legislativă la care lucrează în 

prezent. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că propunerea legislativă 

respinsă de Senat suportă o modificare în proporţie de 40 %, inclusiv 

înlocuirea sintagmei „Colegiul Medicilor Tehniciani Dentari „ cu „Ordinul 

Medicilor Tehniciani Dentari „. Domnia sa afirmă că pentru următoarea 

şedinţă va prezenta sub formă de amendamente propunerea legislativă la 

care lucrează în prezent. 

Comisia hotărăşte ca la viitoarea şedinţă de comisie să se ia în discuţie 

la comisie şi ca amendamente propunerea legislativă la care lucrează 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  . 
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Dl.dep.Movilă Petru propune ca lunar Ministerul Sănătăţii Publice să 

informeze , în scris, comisia cu problemele principale privind activitatea 

acestuia. În prezent, nu există o bună comunicare cu acest organism. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei răspunde că există 

o bună comunicare cu Ministerul Sănătăţii Publice . Referitor la propunerea 

făcută, domnia sa apreciază că este necesară o discuţie cu ministrul sănătăţii 

publice care să transmită informări numai asupra problemelor care 

interesează comisia ( ex.: programe, achiziţia  de aparaturi). 

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

lunară a Ministerului Sănătăţii Publice nu poate fi cuprinsă într-o simplă 

informare, motiv pentru care ar trebui înfiinţată în Ministerul Sănătăţii 

Publice o direcţie specială; acest lucru nu este posibil. Comisia poate solicita 

ca Ministerul Sănătăţii Publice să trimită, anterior finalizării lor , o serie de 

proiecte de legi, ordonanţe de Guvern, hotărâri de Guvern. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  propune ca solicitarea să fie 

punctuală, exemplu : „Stadiu în care se află licitaţia pentru aparatura 

medicală”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

antevorbitorul său şi propune să se formuleze adresa către Ministerul 

Sănătăţii Publice . Comisia este de acord. De asemenea , arată că domnia sa 

este de acord cu formularea de către membrii comisiei a solicitărilor 

punctuale. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune să se înainteze Ministerului Sănătăţii 

Publice 2 adrese cu solicitarea privind situaţia parcului de ambulanţe şi 

măsurile care s-au luat privind înlocuirea a 80 % a acestora. Cea de-a doua 

adresă se referă la Ordinul ministrului sănătăţii publice privind 

regionalizarea urgenţelor. Acest ordin este „o inepţie ce poartă oamenii pe 
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drumuri”. Construirea a 20 de spitale de urgenţă şi desfiinţarea spitalelor 

municipale ( exemplu la Timişoara) reprezintă „lucruri grave care trebuie 

rezolvate”. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că la următoarea şedinţă de comisie va 

prezenta o notă de fundamentare privind necesitatea reanalizării denumirii 

spitalelor ( judeţean, municipal, regional, de urgenţă, etc.) întrucât aceasta 

trebuie făcută în spiritul competenţelor. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că cele 20 de spitale de urgenţă 

regionale sunt finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice printr-un 

credit extern care nu trebuie rambursat. Aceste spitale vor fi dotate conform 

standardelor Uniunii Europene . Spitalele de urgenţă existente vor trebui să-

şi suporte finanţarea prin contracte cu Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate , altfel se autodesfiinţează. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că Ministerul Sănătăţii Publice a 

propus ca actualul spital de la Slatina să fie denumit spital de urgenţă. 

Ulterior a aflat că se construieşte la Slatina un spital de urgenţă regional, 

ceea ce înseamnă că actualul spital nu va fi denumit spital de urgenţă şi nu 

va mai fi renovat şi dotat la nivelul standardului european. În prezent, 

schema de personal ( medici) de la Spitalul Slatina este incompletă şi atunci 

se întreabă domnia sa „de unde vor angaja medici la spitalul propus a se 

construi.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că odată cu intrarea României în 

Uniunea Europeană , pe baza principiului liberei circulaţii a persoanelor, 

Franţa a făcut oferte de serviciu pentru 5.000 de medici din România. Se 

pune întrebarea cum vor funcţiona cele 20 de spitale regionale de urgenţă 

dacă în prezent există o lipsă de personal medical şi aceasta se va accentua 

prin plecarea unora în ţările Uniunii Europene . 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că pentru studiile de fezabilitate a celor 

20 de spitale regionale de urgenţă s-au alocat 500 miliarde ROL, sumă pe 

care Ministerul Sănătăţii Publice a virat-o în anul 2006 direcţiilor judeţene. 

La sfârşitul anului 2006, Ministerul Sănătăţii Publice s-a răzgândit şi a retras 

suma făcând o mare greşeală, deoarece conform Legii finanţelor publice, 

banii nu au mai putut fi folosiţi de Ministerul Sănătăţii Publice care a fost 

obligat să-i vireze în bugetul de stat. 

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

necesară o discuţie cu Ministerul Sănătăţii Publice privind construirea celor 

20 de spitale regionale de urgenţă; care este sursa de finanţare ( se poate 

accepta dacă sursa este din sume nerambursabile ) şi care este timpul de 

finalizare al acestora. 

 

La punctul 6 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 
  

 

 
 


