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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi dl.Ervin Szekely, secretar 

de stat, Ministerul Sănătăţii Publice , dl.acad.prof.dr.Constantin Dumitrache, 

vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe Medicale , dl.acad.prof.dr.Eduard 

Apetrei, vicepreşedinte, Academia de Ştiinţe Medicale , dl.Anton Anton, 

preşedinte, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi dl.dr.Florin 

Sologiuc, director general, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar. 

Lucrările şedinţei au fost 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 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. De 

asemenea, vor fi abordate relaţiile dintre Autoritatea Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 

Administrator
Original
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Sanitar a cărei denumire anterioară a fost de Institutul Naţional de Cercetare, 

Dezvoltare în Sănătate. 

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. Reexaminarea propunerii legislative privind organizarea şi 

funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină 

complementară/alternativă ( Plx 39/2005). 

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  a procedat la audieri privind 

modul în care Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (A.N.C.S.) 

derulează programele de cercetare în domeniul sănătăţii şi asigură finanţarea 

acestor programe. Relaţiile dintre Autoritatea Naţională pentru Cercetare 

Ştiinţifică şi Academia de Ştiinţe Medicale (A.S.M.) care, prin lege, este 

forul superior în coordonarea cercetării ştiinţifice medicale. De asemenea, 

vor fi abordate relaţiile dintre Autoritatea Naţională pentru Cercetare 

Ştiinţifică şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar     

( S.N.S.P.M.S.) a cărei denumire anterioară a fost de Institutul Naţional de 

Cercetare, Dezvoltare în Sănătate. 

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

A.S.M. este forul ştiinţific care, prin lege, coordonează cercetarea medicală 

din România. De asemenea, ca organism al Ministerului Sănătăţii Publice , 
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răspunde de politica de sănătate în teritoriu. Aceiaşi opinie , care a reieşit în 

urma discuţiei o are cu ministrul sănătăţii publice . În consecinţă, programele 

de cercetare trebuie avizate de A.S.M. 

Domnia sa afirmă „Am dori să nu se mai eludeze A.S.M. în ceea ce 

priveşte cercetarea medicală; programele de cercetare medicală trebuie 

coordonate tehnic de către A.S.M.” 

Referitor la Programul VIASAM coordonat de A.S.M., acesta nu s-a 

derulat aşa cum s-a dorit; noua conducere a A.S.M. doreşte să schimbe 

manageriatul cercetării medicale care a fost coordonată formal până acum de 

către o singură persoană fără ca birul şi consiliul ştiinţific să cunoască ceva. 

Referitor la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar  ( S.N.S.P.M.S.) afirmă că, datorită schimbării denumirii , suportă o 

serie de consecinţe în ceea ce priveşte finanţarea cercetării ştiinţifice. Ca 

urmare, A.N.C.S. trebuie să găsească o formulă prin care să finanţeze 

cercetarea medicală efectuată de către această instituţie, cercetare care se 

derulează începând din anul 2005. 

Dl.Anton Anton, arată că programele naţionale medicale au fost 

conduse exclusiv de A.S.M., suma alocată în anul 2006 fiind în valoare de 9 

milioane RON. A.S.M. a câştigat Programul VIASAN prin competiţie şi 

deci şi-a asumat totala răspundere şi coordonare a programului VIASAN a 

cărei licitaţie s-a încheiat în anul 2004. 

Alte programe sunt „Programul de excelenţă” pentru care s-a alocat 

24 milioane RON, Granturile – 42 milioane RON. 

Au existat până la 1 ianuarie 2007 programe în cadrul Programului 6 

în care proiectele de cercetare medicală au obţinut cele mai proaste rezultate. 

Acestea au beneficiat de 5 % din fondurile europene. 

Un alt tip de programe sunt cele bilaterale. 

În concluzie, domnia sa afirmă că A.S.M. „nu a fost dat la o parte”. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să cunoască 

ce urmează să întreprindă A.S.M. pentru a se implica activ în cercetarea 

medicală; „probabil că defectele se află la nivelul A.S.M. şi, ca urmare, 

această instituţie doreşte să le rezolve”. 

Dl.Anton Anton arată că începând cu anul 2005 s-a derulat Programul 

de Strategie a Cercetării Ştiinţifice care a fost finanţat de A.N.C.S. un pachet 

substanţial de fonduri ( 14 % ) aproximativ 54 milioane RON i-a revenit 

domeniului medical. Programul se termină în 2010. A.S.M. se va ocupa de 

supervizarea cercetării medicale, girul A.S.M. fiind foarte important. 

Manageriatul fizic ( încheiere contracte, derulare, decontare) va fi asigurat 

de manageri, lucru care nu s-a întâmplat şi cu Programul VIASAN la care 

manageriatul a fost defectuos. 

În prezent, A.N.C.S. a trecut la evaluarea rezultatelor cercetării din 

toate domeniile. 

La Planul Naţional 1 nu au rezultate finale. 

La Programul cadru al Uniunii Europene rezultatele sunt fie articole 

ştiinţifice , fie brevete şi transferul de tehnologie, capitole la care România 

stă foarte prost. 

La programele de excelenţă încă nu sunt rezultate deoarece sunt în 

faza de înaintare de programe naţionale de către parteneriatele naţionale. 

Referitor la rolul A.S.M. în cercetare, dl.Anton Anton consideră că 

acest organism trebuie să înceapă o activitate reală de mentor ştiinţific în 

condiţiile competiţiei pentru alocare de fonduri. 

În anul 2007 s-a alocat cercetării 0,53 % din PIB , din care 82 % din 

fonduri se derulează prin A.N.C.S. 

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

A.S.M. trebuie să fie consultat în ceea ce priveşte strategia de cercetare 

medicală. Consiliul ştiinţific şi biroul Academiei trebuie să studieze această 

strategie care dă direcţia cercetării ştiinţifice. De asemenea, A.S.M. trebuie 
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să managerieze din punct de vedere tehnic programele de cercetare ştiinţifică 

întrucât este şi un for lucrativ. 

Dl.Anton Anton intervine arătând că România a recuperat doar 48 % 

din fondurile totale europene cu care a participat la finanţarea de programe; 

din acestea sectorului medicină îi revine 5 %. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine afirmând 

că doreşte să cunoască „cine efectuează un program de medicină tradiţională  

care se desfăşoară în parteneriat. „Ar fi fost normal ca A.S.M. să ştie acest 

lucru şi să-l supervizeze, ori A.S.M. nu cunoaşte această problemă.” 

Dl.Anton Anton consideră că nu se poate reveni la centralizare. 

A.N.C.S. doreşte proiecte bazate pe o competiţie cu evaluatori corecţi, „iar 

acum vine A.S.M. care spune că vrea să le distribuie.” 

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

antevorbitorul său a înţeles greşit „mergem pe descentralizare dar nu în 

dezacord cu ce reprezintă valoarea ( sunt 180 de academicieni, personalităţi 

de mare ţinută). Domnia sa întreabă cine a făcut strategia de cercetare în 

medicină. 

Dl.Anton Anton răspunde că strategia de cercetare în medicină a fost 

făcută de A.S.M. dar nu cunoaşte cine anume. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

răspunde că problema ridicată de antevorbitor referitoare la cine din A.S.M. 

a făcut strategia de cercetare trebuie discutată în plenara A.S.M. pentru ca 

fiecare membru A.S.M. să-şi expună cuvântul. 

Dl.Anton Anton consideră că strategia cercetării ştiinţifice nu se face 

într-un birou ci prin larga consultare a cercetătorilor, ceea ce A.N.C.S. a 

efectuat-o timp de 2 ani. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază încă 

odată că neconsultarea Plenarei A.S.M. nu este corectă. 
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Dl.Anton Anton răspunde că nici Plenara Academiei Române nu a fost 

consultată. 

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

evaluarea cercetării medicale de către evaluatori de alte profesii de asemenea 

nu este corectă întrucât aceştia nu cunosc strategia. 

Dl.Anton Anton răspunde că strategia ştiinţifică medicală este publică. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  adresează următoarele întrebări: 

- Câte granturi de cercetare au fost depuse ? 

- Câte granturi de cercetare au fost selecţionate ? 

- Ce sume s-au alocat pentru fiecare proiect de cercetare ? 

- Câte granturi au coborât sub 50% ( puncte) ? 

- De ce instituţiile care au adus bani din exterior pentru granturi, 

au fost refuzate de A.N.C.S. ? 

Au ieşit din cercetare granturi de medicină foarte serioase deoarece a 

fost o evaluare rigidă. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că Programele de excelenţă în 

valoare de 59 milioane RON a cuprins toate domeniile; o serie de proiecte au 

fost evaluate incorect. 

Dl.Anton Anton răspunde că nu este adevărat , proiectele au fost 

evaluate corect. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  adresează următoarele întrebări 

A.N.C.S.: 

- Care sunt programele concrete în 2007 ? 

- Cine este şef de proiect ? 

- Ce sume au fost derulate pentru fiecare proiect ? 

- Ce organism hotărăşte care sunt persoanele care răspund de 

program din punct de vedere al manageriatului acestuia? 

Domnia sa afirmă că numai cunoscând aceste situaţii se pot rezolva 

probleme de finanţare. 



 7

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că o serie de granturi de medicină 

au obţinut sub 85 de puncte prin evaluare şi, ca urmare, granturi bune, 

importante , calitative nu au fost admise din cauza evaluărilor rigide. A.S.M. 

nu a ştiut de acest lucru. 

Dl.dep.Movilă Petru se declară surprins că A.S.M. nu a „existat” 2 ani 

( a funcţionat defectuos). Domnia sa întreabă : 

- Cine stabileşte sumele pentru fiecare temă de cercetare ? 

- Care sunt criteriile de licitaţie a proiectelor ? 

Dl.acad.prof.dr.Constantin Dumitrache arată că A.S.M. a trecut 

printr-o perioadă de discontinuităţi; a fost condusă de secretarul general al 

A.S.M. În prezent, A.S.M. are o nouă conducere care doreşte să colaboreze 

cu A.N.C.S. 

Recrutarea cadrelor pentru cercetare se face prin doctoranzii cu 

frecvenţă care sunt remuneraţi foarte prost şi care, în ultima lună, nu şi-au 

primit salariul. 

Domnia sa arată că ministrul sănătăţii publice dă dovadă de 

deschidere faţă de A.S.M. 

Dl.acad.prof.dr.Eduard Apetrei arată că derularea defectuoasă a 

VIASAM aparţine A.S.M. , care nu a avut ca preocupare principală 

cercetarea medicală. „A.S.M. nu ştie să acceseze programele de cercetare, 

deci cercetarea se face la întâmplare”; A.S.M. trebuie să se organizeze şi să 

analizeze care este prioritatea cercetării în medicină. Dorinţa noii conduceri 

a A.S.M. este de a colabora cât mai strâns cu cei ce oferă programe de 

cercetare. Punctul de vedere al A.S.M. este acela de a cunoaşte numărul 

cercetătorilor, a evaluatorilor, etc. 

În final, domnia sa felicită comisia pentru aceste audieri. 

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

dl.dep.dr.Diaconescu Renică  a afirmat o realitate în legătură cu evaluarea 

granturilor. A.S.M. s-a înfiinţat în 1935; a fost desfiinţată în perioada 
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regimului comunist apoi reînfiinţată şi condusă de dl.acad.prof.Milcu şi 

dl.acad.prof.Cajal. După 1990 s-a emis legea care îi dă o serie de drepturi şi 

obligaţii. Dl.acad.prof.dr.Mihai Zamfirescu a lucrat permanent cu Comisia 

pentru sănătate şi familie la elaborarea Legii Academiei de Ştiinţe Medicale. 

În continuare, domnia sa arată că planurile şi programele de cercetare 

trebuie să treacă pe la A.S.M. pentru ca membrii acesteia să-şi poată spune 

cuvântul în politica de sănătate. 

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

reprezentanţii A.N.C.S. dacă planurile de cercetare şi Programul privind 

strategia cercetării medicale au fost înaintate la A.S.M. 

Dl.acad.prof.dr.Eduard Apetrei  răspunde că A.S.M. nu a primit aşa 

ceva. 

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

Ministerul Sănătăţii Publice trimite Planul sectorial de cercetare la A.S.M. şi 

A.N.C.S. trebuie să facă acelaşi lucru. 

Dl.Ervin Szekely arată că Ministerul Sănătăţii Publice nu poate 

renunţa la competenţa A.S.M.; va înainta foarte curând A.S.M. programele 

de sănătate pentru că aşa este firesc. 

Referitor la S.N.S.P.M.S. domnia sa arată că situaţia privind 

finanţarea acesteia se poate rezolva prin modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. O altă soluţie ar fi ca să rămână 

aceiaşi denumire a Şcolii şi să se facă o derogare ca aceasta să fie scoasă de 

pe lista institutelor nou înfiinţate care nu sunt finanţate de A.N.C.S. 

Dl.dr.Florin Sologiuc apreciază că „Programul nucleu mai durează o 

perioadă scurtă pentru că s-a derulat jumătate din el.” În această situaţie nu e 

oportun să se schimbe Legea nr.95/2006 pentru că S.N.S.P.M.S. are şi alte 

activităţi. 

Domnia sa propune  să se emită o hotărâre de Guvern prin care să se 

modifice criteriile de acreditare a institutelor de cercetare – dezvoltare sau să 
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se permită accesarea în continuare a aceloraşi fonduri. Domnia sa doreşte să 

fie ajutaţi în procesul de acreditare a Şcolii. S.N.S.P.M.S. va aplica 

Programul 7  finanţat de A.N.C.S. , însă doreşte să acceseze şi alte fonduri 

din ţară, inclusiv de la A.S.M. cu care a colaborat foarte mult şi care i-a 

sprijinit profesional permanent. 

Domnia sa afirmă că după o discuţie cu Ministerul Sănătăţii Publice 

va prezenta un punct de vedere. 

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

soluţii şi apreciază că Ministerul Sănătăţii Publice şi S.N.S.P.M.S. trebuie să 

prezinte un punct de vedere asupra rezolvării finanţării S.N.S.P.M.S. 

Dl.Anton Anton răspunde că S.N.S.P.M.S. şi-a schimbat denumirea şi 

profilul. Programul nucleu este destinat instituţiilor naţionale şi nu se poate 

finanţa S.N.S.P.M.S.; dacă se acreditează va avea şi acces la fonduri. 

Recomandă ca S.N.S.P.M.S. să acceseze fondurile existente pentru cercetare 

de pe piaţă. 

Referitor la întrebarea „cine stabileşte temele de cercetare ?” domnia 

sa arată că A.N.C.S. scoate la licitaţie teme foarte mari care sunt aplicate; „în 

funcţie de aceasta se acordă şi fondurile.” 

Referitor la „cine stabileşte sumele ?” comparativ cu situaţia 

anterioară „când erau nişte mandarini care stabileau evaluatorii şi sumele, 

cercetarea de excelenţă a schimbat lucrurile – fondurile cerute de autorii de 

proiect nu mai sunt „trunchiate”. Rata de succes este de 1/9 din cele 3.500 

proiecte depuse. Banii alocaţi pentru aceste programe care se derulează între 

anii 2005 – 2009 este de 48.000 euro/proiect. Există o bază naţională de 

evaluatori voluntari care îşi oferă serviciile on-line. Dacă apar discrepanţe în 

evaluare, proiectul este evaluat de alţi 3 evaluatori independenţi. 

În prezent, A.N.C.S. are în atenţie : 

- Trecerea la Planul naţional 2 de cercetare – dezvoltare care 

conţine elemente de noutate complementare tematicii europene; 
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- Programul nucleu care se desfăşoară într-o competiţie restrânsă 

( în acest program institutele publice 100 % nu pot intra în competiţie dacă 

nu dispun de  o sumă de bani); 

- Se mai derulează Programul Ifratec şi Programul Impact  care 

are ca finanţare fondurile de structurare; 

- Programul Corint ( jumătate cu finanţare externă, un sfert cu 

finanţare internă prin A.N.C.S. şi cu un sfert din suma totală participă 

autorul proiectului); 

- Programul de granturi gestionat de C.N.S.C.R. şi cu finanţare 

individuală. 

În anul 2006 tinerii au avut acces la 10 % din granturi – „prea puţin”; 

„trebuie atraşi tinerii în cercetare, altfel cercetarea regresează”. 

„Conducătorul ştiinţific a grantului poate să fie o personalitate 

valoroasă, însă managementul aparţine tinerilor”, reafirmă domnia sa . 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  subliniază , încă o dată, că evaluatorii 

pentru domeniul medical trebuie selecţionaţi de către A.S.M. ; astfel a nu se 

mai ajunge la situaţii ca cel din Institutul Cantacuzino ( un  profesor a 

efectuat un grant pe imunohistochimie la nivelul creierului obţinând 

rezultate spectaculoase. A solicitat o nouă finanţare însă grantul a fost 

respins pentru că evaluatorii nu au înţeles esenţa cercetării. Aşa cum afirmă 

domnia sa în continuare după moartea profesorului un „mandarin” a preluat 

cercetarea şi a propus derularea în continuare a acestuia  în cadrul CNSECIS 

în parteneriat cu cercetători din Berlin – Germania. 

Dacă acest proiect ar fi fost evaluat corect de către evaluatori nu se 

ajungea în situaţia actuală. 

Domnia sa consideră că trebuie ca evaluatorii să fie specializaţi pe 

tema respectivă ( exemplu o temă de cardiologie trebuie evaluată de un 

evaluator clinic şi nu de către un cercetător medical) . 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

antevorbitorul său şi încă o dată subliniază rolul A.S.M. de avizare a 

proiectelor . 

„A.S.M. trebuie să stabilească evaluatorii şi apoi să-i avizeze , iar 

A.N.C.S. să ţină cont de acest lucru” opinează domnia sa . 

Dl.Anton Anton arată că lista de evaluatori este publică şi evaluarea 

este benevolă. A.N.C.S. doreşte ca forurile ştiinţifice să supervizeze lista de 

evaluatori care sunt selectaţi aleator de calculator, în baza unui principiu 

matematic de 3 cifre. 

Domnia sa propune ca A.S.M. să înainteze A.N.C.S. o listă de 

evaluatori care să conţină şi baza de e-mail a acestora. A.N.C.S. va coopta şi 

evaluatorii internaţionali. 

Dl.Anton Anton consideră că dacă proiectul este prezentat cu acurateţe 

evaluatorul va înţelege esenţa proiectului. 

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

evaluatorilor să fie revizuită prin discutarea acesteia în Plenara şi borul de 

conducere A.S.M. şi apoi să o prezinte A.N.C.S. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă dacă comisia poate ajuta într-un fel 

A.S.M. şi dacă evaluatorii sunt remuneraţi. 

Dl.Anton Anton arată că evaluatorii sunt plătiţi cu sume care 

reprezintă 3 – 4 % din valoarea proiectului; sunt 2 sesiuni de evaluare ( 2 

luni/an); o statistică arată că un evaluator poate evalua aproximativ 3 – 20 

proiecte/an, în funcţie de selectarea acestuia de către calculator. 

Marja de eroare de evaluare este de numai 10 puncte deoarece fişa de 

evaluare este cea europeană. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  întreabă dacă granturile sunt suficient 

de mediatizate în centrele universitare. 

Dl.acad.prof.dr.Constantin Dumitrache răspunde că există 

mediatizare din moment ce la admiterea doctoranzilor pentru cercetare în 
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2007 au fost 27/loc , iar granturile nu se pot face decât din anul 3 de 

facultate când doctorandul intră în specialitate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că la Iaşi aceste lucruri nu se 

cunosc. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază, încă o 

dată, că lista de evaluatori trebuie discutată de A.S.M. numărul acestora 

trebuie să fie cât mai mare, însă şi să-şi păstreze calitatea profesională. 

Referitor la S.N.S.P.M.S. ar putea fi două modalităţi de soluţionare: 

fie un proiect de lege de modificare a denumirii Şcolii Naţionale în Institut 

Naţional, fie finanţare prin A.S.M. 

Această problemă este urgentă deoarece cercetarea acestei şcoli 

trebuie continuată. 

În final , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în 

urma discuţiilor, s-au desprins următoarele concluzii aprobate de către 

comisiei, în unanimitate de voturi : 

1. Evaluatorii pentru programele derulate prin A.N.C.S. vor fi avizaţi 

de către A.S.M. În acest scop actuala listă va fi revizuită şi transmisă A.S.M.  

2. A.N.C.S. va transmite A.S.M. strategia în domeniul cercetării 

ştiinţifice elaborată pentru anii 2007 – 2013 pentru a fi pusă în discuţie şi a 

pentru a se face propunerile de rigoare. Până în prezent, a rezultat că această 

strategie nu a fost discutată de Plenara şi forurile de conducere ale A.S.M. 

3. Se vor lua măsuri pentru o strânsă cooperare între A.N.C.S. şi 

A.S.M. care, conform Legii nr.264/2004, reprezintă forul de conducere 

ştiinţifică medicală cel mai înalt în domeniul cercetării ştiinţifice medicale. 

4. S-a solicitat ca A.N.C.S. să înainteze atât A.S.M. cât şi comisiei 

Planul de cercetare nr.2 ( domeniul sănătate) cât şi Planul sectorial de 

cercetare-dezvoltare a Ministerului Sănătăţii Publice , planuri care se 

derulează până în anul 2013 spre a fi cunoscute şi puse de acord. 
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5. Pentru soluţionarea situaţiei în care se află, în prezent,  

S.N.S.P.M.S. s-a stabilit că rezolvarea pe cale legislativă constă se poate 

face, pe cale legislativă, prin reincluderea acestei şcoli în rândul institutelor 

naţionale de cercetare-dezvoltare sau printr-o finanţare prin intermediul 

A.S.M. Totodată, s-a solicitat A.N.C.S. să permită S.N.S.P.M.S. organizarea 

unor cursuri privind modul de elaborare a programelor de cercetare în 

domeniul medical, precum şi de accesare a fondurilor necesare derulării 

acestor programe. 

În măsura în care este necesar, în continuare, urmează să se 

organizeze alte asemenea audieri la nivelul comisiilor parlamentare de 

sănătate astfel încât cercetarea ştiinţifică medicală, parte componentă din 

politica sanitară a ţării şi a cărei coordonator principal este Ministerul 

Sănătăţii Publice , să se desfăşoare la cotele calitative pe care le impune 

integrarea în Uniunea Europeană . 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative privind exercitarea 

profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea , organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România ( Plx 178/2006), 

respinsă de către Senat în şedinţa din 13 martie 2006, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

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

Procesului de aderare la Uniunea Europeană , România s-a angajat să 

transpună prevederile directivelor europene, care reglementează formarea în 

profesia de tehnician dentar precum şi exercitarea acestei profesii. 

În acest sens, prezentul proiect de lege transpune prevederile 

Directivei Consiliului Uniunii Europene nr.93/1992 CCE, cu modificările şi 

completările ulterioare referitoare la dispozitivele medicale executate la 

comandă, regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr.1612/1968 şi 
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prevederile proiectului Directivei Consiliului Uniunii Europene nr.74/2001 

privitoare la libera circulaţie a persoanelor unui stat membru al Uniunii 

Europene sau aparţinând SEE, care pot exercita profesiunea de tehnician 

dentar, profesiune conexă actului medical. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  prezintă un material de lucru cu o 

serie de amendamente pe care comisia le-a votat,  în unanimitate,  în bloc : 

- Pentru similitudine cu titulatura „Ordinul Asistenţilor Medicali 

şi Moaşelor din România”, în tot cuprinsul legii termenul de „Colegiu” a fost 

înlocuit cu cel de „Ordin”. 

- S-a stabilit că exercitarea profesiei de tehnician dentar în 

România se face pe baza titlului sau certificatului eliberat de o instituţie de 

învăţământ de profil, conform normelor Uniunii Europene de către statele 

membre ale Uniunii Europene , statele aparţinând Spaţiului Economic 

European sau Confederaţiei Elveţiene (art.1). 

- Profesia de tehnician dentar poate fi practicată în unităţi 

sanitare publice sau în laboratoare private, în instituţii de învăţământ sau 

cercetare cu profil de tehnică dentară, în cabinete de liberă practică pentru 

servicii conexe actului medical, în cadrul societăţilor comerciale cu 

răspundere limitată, asociaţii familiale, precum şi de către persoanele fizice 

autorizate (art.4). 

- În activităţile desfăşurate , în conformitate cu legea, tehnicianul 

dentar are deplină răspundere şi drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru 

şi aparaturii folosite (art.5 alin.(3)). 

- S-au stabilit drepturile şi obligaţiile tehnicianului dentar în 

conformitate cu prevederile Legii privind reforma în domeniul sănătăţii 

nr.95/2006 şi ale Contractului – cadru (art.8 şi art.9). 

- Titularul laboratorului privat , cabinetului de liberă practică sau 

angajatorul din unităţile sanitare publice are obligaţia asigurării protecţiei 
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tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesională prin 

intermediul societăţilor de asigurări ( art.25) . 

- Ordinul Tehnicienilor Dentari din România se înfiinţează , în 

condiţiile legii, ca organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate 

juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget 

propriu, autonomă şi independentă. Prezenta lege permite tehnicienilor 

dentari aderarea şi la alte forme de asociere profesională (art.27) . 

- S-au modificat şi completat unele dispoziţii referitoare la 

alegerile pentru organele de conducere ale Ordinul Tehnicienilor Dentari din 

România, precum şi cele privind organizarea Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din România în judeţele cu un număr mai mic de membri (art.35,36 

şi 37) . 

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

adoptarea propunerii legislative cu amendamente, iar Comisia pentru 

sănătate şi familie a votat, în unanimitate, să propună Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind exercitarea profesiei de 

tehnician dentar, precum şi înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Tehnicienilor Dentari din România ( Plx 178/2006) cu 

amendamentele  mai sus prezentate . 

 

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), adoptată 

de către Senat în şedinţa din 14 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind 

cameră decizională. 

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

propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
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completarea Legii nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu 

drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Psihologilor din România, având ca scop principal limitarea rolului acestei 

asociaţii profesionale nonguvernamentale, la unul de coordonare, informare 

şi stabilire de strategii. 

Dl.dep.Movilă Petru prezintă un număr de 54 de amendamente ( la 

art.5 – 7, 12-13, 15-16, 18-19, 23-31, 33-42, 44-45, 48-50, 52-60 şi 64) prin 

care propune menţinerea textului iniţial din Legea nr.213/2004 privind 

exercitarea profesiei de psiholog. 

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

amendamentele iar Comisia pentru sănătate şi familie care , cu 14 voturi 

pentru şi unul împotrivă (dl.dep.dr.Luchian Ion) , a hotărât să avizeze 

favorabil propunerea legislativă 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) cu amendamentele care vor face 

obiectul avizului. 

 

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

procedat la reexaminarea propunerii legislative privind organizarea şi 

funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină 

complementară/alternativă ( Plx 39/2005), retrimisă la comisie. 

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

propunere legislativă a fost retrasă la comisie la cerere. 

Domnia sa apreciază că raportul comisiei nr.28/387/30 iunie 2006 este 

foarte bun şi propune să se menţină acelaşi punct de vedere.  Supune la vot 

propunerea, iar Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

să-şi menţină punctul de vedere exprimat în raportul nr.28/387/30 iunie 
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2006, solicitând Plenului Camerei Deputaţilor reintroducerea propunerii 

legislative pe ordinea de zi. 

 

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

curente privind activitatea comisiei . 

 

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 

  


