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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

Lucrările 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. Dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege pentru abrogarea 

dispoziţiilor Capitolului III1 din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi 

reasigurările în România (PLx 225/2007). 

2. Dezbateri, în fond,  asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar  (PLx 257/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din 

Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri 

financiare  (PLX 256/2007). 
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4. Diverse. 

5. Studiu individual. 
 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru abrogarea 

dispoziţiilor Capitolului III1 din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi 

reasigurările în România (PLx 225/2007), adoptat de către Senat în şedinţa 

din 29 aprilie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care 

este sesizată, în comun, cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

prin Legea nr.172/2006 s-a completat Legea nr.136/1995 privind asigurările 

şi reasigurările în România, în sensul introducerii Capitolului III1 

„Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională pentru medici, 

farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale”. Prevederile 

acestei legi vin în contradicţie sau se suprapun cu prevederile Titlului XV 

„Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi 

servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion intervine şi apreciază că este necesară 

abrogarea Capitolului III1 „Asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul 

asistenţei medicale” din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi 

reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 

încât să nu existe forme paralele de susţinere pentru realizarea aceluiaşi 

obiectiv. 

Proiectul de lege a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

subliniază dl.dep.dr.Buşoi Cristian . 
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Asupra proiectului de lege nu au fost formulate observaţii şi nici 

amendamente. 

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

unanimitate, să propună Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci admiterea în 

forma adoptată de către Senat a proiectului de Lege pentru abrogarea 

dispoziţiilor Capitolului III1 din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi 

reasigurările în România (PLx 225/2007), în vederea întocmirii raportului 

comun. 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.23/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar  (PLx 257/2007) adoptat de către Senat în şedinţa din 11 

aprilie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care este 

sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

având în vedere faptul că sistemul sanitar se confruntă cu un mare deficit de 

personal de specialitate, medicii rezidenţi spre deosebire de alte categorii 

profesionale, după terminarea facultăţii mai parcurg între 3 – 7 ani de 

pregătire şi pentru a-i coniteresa pentru formarea ca noi specialişti, este 

necesară majorarea salariilor de bază pentru această categorie profesională. 

De asemenea, mai arată domnia sa , având în vedere nivelul scăzut de 

salarizare al personalului din sectorul sanitar, Federaţia „Sanitas” din 

România a încheiat cu Ministerul Sănătăţii Publice un acord privind 

acordarea unor drepturi acestui personal. 
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Nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din sectorul 

sanitar, intervine dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  , nu acoperă necesităţile 

unui trai decent, pentru a crea posibilitatea cointeresării în vederea creşterii 

calităţii serviciilor medicale acordate populaţiei, iar acest lucru impune 

necesitatea majorării salariilor de bază. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu solicită cuvântul şi arată că personalul 

contractual din unităţile şi subunităţile sanitare care , începând cu anul 2007, 

se finanţează de la bugetul de stat, precum şi medicii, farmaciştii şi medicii 

dentişti, pe perioada rezidenţiatului, beneficiază în continuare de tichete de 

masă în conformitate cu prevederile Legii nr.142/1998 privind acordarea 

tichetelor de masă. 

Totodată, mai arată domnia sa , în vederea asigurării stabilităţii în 

sistemul sanitar s-a propus ca personalul să beneficieze de o primă stabilitate 

a cărei sumă va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. Personalul din 

sistemul sanitar va beneficia de servicii medicale, tratament şi medicaţie, în 

regim gratuit, numai la recomandarea medicului de specialitate, suportate 

din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la bugetul de stat, 

după caz, potrivit legii. 

Întrucât potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, managerul spitalului aprobă organizarea concursurilor 

pentru posturile vacante, prezenta ordonanţă a Guvernului propune 

abrogarea art.35, precizează dl.dep.dr.Bonis Istvan . 

Referindu-se la pct.1 din ordonanţa de urgenţă, dl.dep.dr.Dida 

Corneliu arată că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

personalul contractual din sistemul sanitar poate beneficia de servicii 

medicale, tratament şi medicaţie, în regim gratuit, la recomandarea 

medicului de familie , precum şi a medicului de specialitate. Domnia sa 

propune, în acest sens,  modificarea şi completarea art.24 alin.(1). 
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De asemenea, dl.dep.dr.Dida Corneliu propune completarea, la pct.6 

din ordonanţa de urgenţă , a art.411 alin.(2) cu lit.f – k) , după cum urmează: 

„f) personalul din centrele de transfuzie ; 

 g) personalul din instituţiile de sănătate publică; 

 h) personalul din laboratoarele de medicină legală; 

 i) personalul din cabinetele de medicină şcolară şi preşcolară; 

 j) personalul din cabinetele de medicină sportivă; 

 k) personalul din cabinetele de medicină a muncii.” 

În opinia domniei sale aceste categorii de personal sunt îndreptăţite să 

beneficieze de tichetele de masă în conformitate cu prevederile Legii 

nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare. 

Aceste propuneri sunt bune , apreciază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . Domnia sa   informează pe cei prezenţi că Ministerul 

Sănătăţii Publice a solicitat amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege 

pentru viitoarea şedinţă a comisiei, pentru a permite înaintarea unor 

amendamente de către Ministerul Sănătăţii Publice . 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  

(PLx 257/2007), pentru următoarea şedinţă a comisiei. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi 

din Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri 
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financiare  (PLX 256/2007), adoptat de către Senat în şedinţa din 11 aprilie 

2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

administrarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate 

de persoanele fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare este un proces 

de mare complexitate, având în vedere prevederile legislative specifice 

fiecărei categorii de contribuţii privind masa impozabilă , categoriile de 

plătitori, perioadele de declarare, condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească diferitele categorii de asiguraţi pentru a beneficia de prestări 

de servicii, precum şi realizarea procedurilor şi instrumentelor necesare 

asigurării schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală şi instituţiile de asigurări sociale, informaţii care sunt utile 

instituţiilor de asigurări sociale pentru stabilirea stagiului de cotizare şi 

prestării serviciilor. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi arată că, din analiza 

efectuată de reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice a rezultat că este 

necesar a se realiza mai întâi o reformă a contribuţiilor sociale în sensul 

armonizării legislaţiei privind bazele de impunere, unificării procedurilor de 

administrare  a acestor contribuţii, redefinirea competenţelor tuturor 

instituţiilor implicate în acest proces şi, ulterior, să se pregătească preluarea 

administrării de către Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale 

datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare. 

Pentru realizarea acestei reforme au fost demarate formalităţile şi a fost 

încheiat un contract de asistenţă în acest domeniu, care se va derula pe 

parcursul anului 2007, conchide domnia sa . 

Prezentul act normativ nu propune luarea unor măsuri de reorganizare 

noi, ci doar abrogarea unor prevederi care reglementau o reorganizare a 
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activităţii care în prezent nu pot fi puse în aplicare, precizează 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . 

Asupra proiectului de lege nu au fost făcute intervenţii. 

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

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din 

Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri 

financiare  (PLX 256/2007) în forma adoptată de către Senat. 

 

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

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul cinci 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 

 


