
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/ 32 / 8 februarie  2007 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 06 – 08 februarie .2007 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 6 

februarie 2007 între orele 14,00 – 19,00,  în ziua de 7 februarie 2007 între 

orele 9,00 - 15,00 şi în ziua de 8 februarie 2007 între orele 9,00 – 12,30 

având 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). 

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). 

Administrator
Original



 2

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise  de către  dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost 

aprobată în unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi , distinşi 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice , ai Agenţiei Naţionale pentru 

Cercetare Dezvoltare şi ai  Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar. 

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

În urma audierilor şi a discuţiilor care au avut loc s-au desprins 

următoarele principale aspecte: 

- Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar a 

fost înfiinţată potrivit prevederilor art.682 din Legea privind reforma în 

domeniul sănătăţii nr.95/2006 prin reorganizarea Institutului Naţional de 

Cercetare Dezvoltare în Sănătate Bucureşti. 

- Ca urmare a reorganizării şi schimbării titulaturii, Şcoala 

Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar a intrat în categoria 

altor instituţii de cercetare şi nu a mai fost în măsură să beneficieze de 

finanţarea necesară continuării şi dezvoltării unor programe de cercetare în 

domeniul medical; astfel, Programul „Nucleu”, a cărui derulare se întindea 

pe o perioadă de 3 ani, a fost stopat prin imposibilitatea continuării 

finanţării. 
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- În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

57/2002 privind cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi Legea 

nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, 

Ministerul Sănătăţii Publice elaborează Planul Sectorial de Cercetare – 

Dezvoltare al Ministerului Sănătăţii Publice cu sprijinul instituţiilor abilitate 

din domeniul sanitar; în consecinţă , Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar propune includerea, în Planul Sectorial de Cercetare – 

Dezvoltare al Ministerului Sănătăţii Publice a unei serii de proiecte de 

interes prioritar precum: Prevenirea obezităţii şi a factorilor de risc 

cardiovascular la copii; Evaluarea stării de sănătate a femeii, accentuând 

incidenţa bolilor sânului, colului uterin şi anexelor şi a osteoporozei; 

Asistenţa medico-socială a persoanelor vârstnice; Elaborarea unui cadru 

legal corespunzător relansării şi dezvoltării asistenţei medicale în mediul 

rural şi pentru grupurile populaţionale defavorizate; Studiul naţional privind 

prevalenţa consumului de alcool, tutun şi droguri în şcoli şi nivelul de 

cunoştiinţe, atitudini şi practici legate de consumul de droguri, alcool şi 

tutun în rândul tinerilor şi Studiul calitativ privind determinanţii sănătăţii. 

- Evaluarea proiectelor de cercetare în domeniul medical nu se 

poate efectua decât sub patronajul Academiei de Ştiinţe Medicale, singura 

instituţie care are în coordonare activităţile de cercetare ştiinţifică din 

domeniul medical şi care este în măsură să desemneze specialiştii evaluatori; 

Planul sectorial de cercetare dezvoltare în sănătate pe perioada 2007 – 2013, 

necesită a fi pus în discuţia conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale . 

- Pentru remedierea urgentă a situaţiei reclamate se impune fie 

revenirea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar la 

vechea titulatură prin modificarea prevederilor Legii nr.95/2006, fie trecerea 

acestei instituţii de interes naţional sub patronajul Academiei de Ştiinţe 
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Medicale . Propunerile privind planul de cercetare pe anul 2007 al Şcolii 

Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar trebuie cuprinse în  

Planul sectorial de cercetare – dezvoltare al Ministerului Sănătăţii Publice cu 

asigurarea resurselor financiare necesare derulării acestor programe. 

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

atât Ministerului Sănătăţii Publice cât şi Agenţiei Naţionale pentru Cercetare 

Dezvoltare o situaţie exactă privind evidenţa nominală a programelor 

realizate în anul 2007, a fondurilor financiare alocate pentru derularea 

acestor programe, precum şi a rezultatelor obţinute. De asemenea, s-a mai 

hotărât ca , după primirea acestor răspunsuri , audierile şi discuţiile să fie 

reluate peste 3 săptămâni. 

 

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

procedat la examinare, în fond, a 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. 

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

intervenţia legislativă survine pentru a completa problematica legată de 

efectele novice ale fumatului pasiv, precum şi a prevenirii şi combaterii 

acestora. 

În opinia iniţiatorului, una dintre măsurile cele mai importante pentru 

prevenirea efectelor fumatului o constituie, pe lângă obligativitatea de a 

îndeplini o sumă de condiţii absolut necesare pentru sănătatea cetăţenilor, 

majorarea amenzilor pentru acele instituţii sau societăţi comerciale care 

încalcă prevederile stipulate prin lege. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie a constatat că introducerea în categoria „spaţii publice închise” a 

persoanelor, spaţiilor şi refugiilor pentru transportul public, parcurilor şi 

locurilor de joacă pentru copii, grădinilor botanice, parcurilor şi rezervaţiilor 

naturale, nu corespunde realităţii, acestea fiind de fapt spaţii publice 

deschise. De asemenea, unele prevederi ale propunerii legislative se regăsesc 

în actuala Lege nr.349/2002, iar altele, precum „ se interzice fumatul în alte 

spaţii decât cele destinate exclusiv fumatului” sunt inaplicabile, „alte spaţii” 

putând însemna orice, inclusiv locuinţa personală. 

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

în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 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 

hotărât, în unanimitate, să amâne 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), respinsă de către Senat în şedinţa din 14 noiembrie 2006, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, la solicitarea Ministerului 

Sănătăţii Publice . 

 

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

sănătate, fiind 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 

2006 şi de analiza gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate  

ordonatorilor principali de credite în anul 2006 . 

Proiectul de lege propune diminuarea fondurilor alocate Ministerului 

Sănătăţii Publice , din credite externe , cu suma de 98,1 milioane lei. 

De asemenea, 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.” 

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

curente privind activitatea comisiei . 

 

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. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre( Grup 

Parlamentar al PD), dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  dl.dep.dr.Boeriu Valeriu 

( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al 

UDMR), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu 

Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ), fiind absent motivat 

dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 
 


