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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

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. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139/1995 (PLx 

124/2006). 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional 

specific al medicului de medicină a muncii ( PLx 868/2006). 

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 ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria 

Administrator
Original
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privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, 

echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a 

unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste 

fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006 ( PLx 27/2007). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

procedat la reexaminarea , la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România nr.139/1995 (PLx 124/2006), adoptată de către Senat în şedinţa din 

19 decembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

prin legea aprobată de Parlament în conformitate cu art.75 şi 76 din 

Constituţia României şi trimisă spre promulgare, a fost modificată şi 

completată Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 

nr.139/1995. Legea trimisă spre promulgare are ca obiect principal de 

reglementare majorarea de la 0,3 % la 1% a timbrului Crucii Roşie perceput 

de instituţiile de cultură, divertisment şi organizaţiile sportive pentru fiecare 

bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, urmând 

ca fondurile colectate să fie virate în contul Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie. 

În urma votului final exprimat de Camera Deputaţilor, în calitate de 

Cameră decizională, propunerea legislativă referitoare la modificarea şi 

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

adoptată cu un amendament care prevede la art.16 alin.(2) că fondurile 
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necesare realizării atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie se asigură 

de la bugetul de stat „prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice „. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că Ministerul Finanţelor Publice 

nu deţine atribuţii în domeniul de activitate al acestei societăţi. În prezent, 

autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică este Ministerul 

Sănătăţii Publice , conform art.14 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 

organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul 

aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice. 

Pentru aceste motive, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei , păstrarea repartizării fondurilor necesare Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie să se facă de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice . Ministerul Finanţelor Publice nu deţine 

atribuţii în domeniul de activitate al acestei societăţi. 

Din aceste considerente, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii 

pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 

din România nr.139/1995 (PLx 124/2006), în forma adoptată de către Senat. 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional 

specific al medicului de medicină a muncii ( PLx 868/2006), adoptat de către 

Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

După cum arată dl.dep.Movilă Petru , în calitate de coiniţiator, Legea 

nr.418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a 
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muncii prevede la art.43 faptul că secţiile şi compartimentele de medicină a 

muncii şi boli profesionale se află în subordinea spitalului, fără a se preciza 

atribuţiile profesionale ale medicilor de medicina muncii care îşi desfăşoară 

activitatea în aceste secţii. 

În vederea asigurării unui cadru legislativ neechivoc pentru 

desfăşurarea activităţii medicilor de medicina muncii din secţiile, 

compartimentele de medicina muncii/boli profesionale şi cabinetele de 

medicina muncii din ambulatoriul de specialitate aflate în subordinea 

spitalelor, această omisiune trebuie corectată. 

De aceea, intervine dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

se impune introducerea unui nou alineat la art.43 în care să se precizeze 

atribuţiile acestor medici de medicina muncii şi anume: desfăşurarea de 

activităţi diagnostice şi curative ale bolilor profesionale şi legate de 

profesiune pe perioada internării, desfăşurarea de alte activităţi de reabilitare 

medicală şi dispensarizare şi prescrierea de recomandări la externare care 

includ tratamente  medicale. 

Totodată, din conţinutul art.46 reiese imposibilitatea medicilor 

specialişti care au competenţă în medicina de întreprindere de a fi menţinuţi 

în posturi după data de 31 decembrie 2007 în condiţiile în care nu susţin 

examenul de specialist în medicina muncii, dar şi cu efectuarea unui stagiu 

de pregătire în ce-a de-a doua specialitate. Din aceste motive se impune 

abrogarea prevederilor art.46. 

În condiţiile în care în România există un număr mare de medici 

specialişti care au competenţă în medicina de întreprindere , arată în 

continuare dl.dep.dr.Diaconescu Renică  , majoritatea având o experienţă în 

domeniu mai mare 15 ani şi având în vedere că de-a lungul timpului, până la 

apariţia Legii nr.418/2004, aceştia au obţinut o serie de certificate şi 

adeverinţe de absolvire a unor cursuri de medicina muncii, considerăm că 
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prevederea nu este necesară, motiv pentru care propune abrogarea alin.(1) al 

art.46. 

Referindu-se la pct.1 art.43 alin.(3) din proiectul de lege, 

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

Sănătăţii Publice, prin Comisia naţională de medicină a muncii, a înaintat un 

amendament care vizează înlocuirea termenului de „recuperare a bolilor 

profesionale” cu „reabilitare medicală în caz de boli profesionale”. 

Domnia sa subliniază că nu se poate trata numai boala profesională 

sau boala legată de profesie, bolnavul trebuie tratat în contextul afecţiunilor 

profesionale sau neprofesionale. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament care vizează 

modificarea textului alin.(3) al art.43. 

La pct.2 din proiectul de lege Senatul propune abrogarea alin.(1) al 

art.46. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, textul pct.2 propus de către Senat. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.418 din 18 

octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de 

medicină a muncii ( PLx 868/2006), cu amendamentele care vor face 

obiectul raportului. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a 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 
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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 . 

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. 

Dl.dep.Movilă Petru informează pe cei prezenţi că a primit din partea 

Colegiului Psihologilor din România o serie de propuneri care vizează 

îmbunătăţirea substanţială pe fond a proiectului de lege. 

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

materialul să fie multiplicat pentru a putea fi studiat cu toată atenţia de către 

toţi membrii comisiei, urmând ca, săptămâna viitoare să se formuleze 

amendamente. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să amâne dezbaterile 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. 
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La punctul patru al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către 

persoane, mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de 

construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de 

frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 

iulie 2006 ( PLx 27/2007). 

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

încheierea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, 

echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a 

unui nou pod mixt ( rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste 

fluviul Dunărea este necesară în scopul creării condiţiilor corespunzătoare 

pentru traficul la frontiera româno-bulgară pe perioada construirii şi dării în 

exploatare a Podului. Prevederile Acordului vor permite antreprenorului 

principal şi subantreprenorilor organizarea şantierului în zona frontierei 

dintre cele două state şi efectuarea lucrărilor de construire a Podului. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil a proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria 

privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, 

echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a 

unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste 

fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006 ( PLx 27/2007) , în forma 

înaintată de Guvern. 

 

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

curente privind activitatea comisiei . 
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Dl.dep.dr.Buşoi Cristian solicită cuvântul şi informează pe cei 

prezenţi cu privire la întâlnirea pe care a avut-o cu conducerea Federaţiei 

Române de Psihoterapie la care au mai participat reprezentanţi ai Comisiei 

de psihiatrie a Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Asociaţiei de Psihiatrie din 

România. Obiectul discuţiei a constat în lansarea unui proiect de iniţiativă 

legislativă care să reglementeze profesia de psihoterapeut şi înfiinţarea , 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihoterapeuţilor din România. 

Domnia sa propune o întâlnire de lucru a comisiei cu reprezentanţii 

acestor organizaţii pentru a se pune la punct textul iniţiativei. 

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

dl.dep.dr.Buşoi Cristian , în calitate de raportor al comisiei, pentru a finaliza 

textul proiectului de iniţiativă şi a-l prezenta comisiei, spre dezbatere. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu propune comisiei elaborarea unei iniţiativei 

legislative privind transformarea titulaturii de medic şcolar în medic 

specialist în medicină şcolară. Această titulatură se va obţine prin examen şi 

a unei pregătiri de specialitate prealabile. Medicina şcolară este o specialitate 

deficitară. Domnia sa solicită o discuţie în care să se cadă de acord asupra 

specializării fie în medicină şcolară, fie în medicină de familie. 

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

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu să fie raportor în această problemă. 

În încheierea şedinţei comisiei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei propune următoarea ordine de zi pentru şedinţa din 

perioada 19 – 23.02.2007: 

1. Audieri privind modul în care Autoritatea Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică derulează programele de cercetare în domeniul sănătăţii 

şi asigură finanţarea acestor programe. Relaţiile dintre Autoritatea Naţională 

pentru Cercetare Ştiinţifică şi Academia de Ştiinţe Medicale care, prin lege, 

este forul superior în coordonarea cercetării ştiinţifice medicale. 
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2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind exercitarea 

profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea , organizarea şi 

funcţionarea Colegiului tehnicienilor Dentari din România ( Plx 178/2006). 

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. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

 

La punctul şase 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 
  


