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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 20 – 22 februarie 2007 

 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 20 februarie 2007 între orele 14,00 – 19,00,  în ziua de 21 

februarie 2007 între orele 9,00 - 16,00 şi în ziua de 22 februarie 

2007 între orele 9,00 – 12,30 având 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 

Administrator
Original



 2

Ştiinţifică şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 

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. 

 

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 . 
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La lucrări au participat , în calitate de invitaţi, distinşi 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Autorităţii 

Naţionale de Cercetare Ştiinţifică, biroului Academiei de Ştiinţe 

Medicale format din distinse personalităţi ale lumii ştiinţifice 

medicale, precum şi reprezentanţi ai Şcolii Naţionale de Sănătate 

Publică şi Management Sanitar. 

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

audierile 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. 

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

comisiei , prezentele audieri reprezintă o continuare şi extindere a 

audierilor care au avut loc în data de 6.02.2007 şi care vizează 

modul de lansare, derulare şi finanţare al programelor de cercetare 

în domeniul sănătăţii, precum şi a relaţiilor care se stabilesc între 

instituţiile implicate. 
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În urma audierilor şi a discuţiilor care au avut loc s-au 

desprins următoarele principale aspecte: 

- În perioada 2005 – 2006, în România, s-a derulat un 

Program de cercetare ştiinţifică finanţat de A.N.C.S., pe baza 

strategiei elaborate sub îndrumarea comisiei europene. În baza 

acestei strategii, domeniului medical îi revine un pachet substanţial 

de fonduri în sumă de 9 milioane lei care reprezintă  14%. Din 

cauza managementului deficitar al programelor din domeniul 

medical, au fost recuperate din fondurile europene doar 5 % din 

suma totală de finanţare. 

- De asemenea, pentru perioada 2007 – 2013 va fi lansat 

Planul sectorial de cercetare dezvoltare în sănătate care urmează să 

fi finanţat cu sume previzionate de 59 milioane lei. Strategia de 

lansare a acestui plan acordă o importanţă deosebită domeniului 

medical. 

- Deşi, prin lege, A.S.M. este forul superior în 

coordonarea cercetării ştiinţifice medicale, Planul sectorial de 

cercetare dezvoltare în sănătate pe perioada 2007 – 2013 a fost 

lansat fără consultarea prealabilă a A.S.M. 

- Referitor la programele de excelenţă, în sumă de 51 

milioane lei, o parte dintre acestea au fost evaluate defectuos şi 

respinse prin depunctare de către evaluatori cu specialitate din cu 

totul alte domenii decât cel medical . Astfel, s-a ajuns la pierderea 
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nejustificată a unor fonduri europene absolut necesare şi la irosirea 

unui mare volum de muncă depus de cercetători valoroşi. 

- Ca urmare a reorganizării şi schimbării titulaturii, prin 

lege, S.N.S.P.M.S. a intrat în categoria altor instituţii de cercetare 

şi nu a mai fost în măsură să beneficieze de finanţarea necesară 

pentru continuarea şi dezvoltarea unor programe de cercetare în 

domeniul medical. În Prezent, S.N.S.P.M.S. nu este acreditată 

pentru a putea beneficia de aceste programe. Astfel, Programul 

„Nucleu” a cărui derulare se întindea pe o perioadă de 3 ani, a fost 

stopat prin imposibilitatea de continuare a finanţării. S.N.S.P.M.S. 

a propus includerea, în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al 

Ministerului Sănătăţii Publice pe perioada 2007 – 2013 a unei serii 

de proiecte de interes prioritar. 

În urma acestor audieri şi discuţii s-au desprins următoarele 

principale concluzii: 

- Strategia de cercetare în domeniul medical trebuie 

supusă analizei şi avizării A.S.M. care, în conformitate cu Legea 

nr.264/2004, este forul superior în coordonarea cercetării ştiinţifice 

medicale. Se vor lua măsuri pentru o cooperare strânsă între 

A.N.C.S. şi A.S.M. 

- Tot în acest context, se impune ca A.N.C.S. să înainteze 

A.S.M. lista evaluatorilor pentru aceste programe din domeniul 

sănătăţii, pentru a-i aviza şi a actualiza această listă. 
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- 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. 

- 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. 

 

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. 

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

comisiei , în cadrul Procesului de aderare la Uniunea Europeană , 
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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 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. 

În urma dezbaterilor care au urmat s-au desprins următoarele 

principale amendamente: 

- 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. 
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- 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. 

- În activităţile desfăşurate , în conformitate cu legea, 

tehnicianul dentar are deplină răspundere şi drept de decizie în 

alegerea tehnicii de lucru şi aparaturii folosite. 

- 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. 

- Titularul laboratorului privat , cabinetului de liberă 

practică sau angajatorul din unităţile sanitare publice are obligaţia 

asigurării protecţiei tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg 

din practica profesională prin intermediul societăţilor de asigurări. 

- 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. 
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- 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. 

Au fost formulate şi aprobate, în unanimitate, amendamente 

asupra art.1 şi 2, art.4 – 12, art.14 – 16, art.19 şi 20, art.21 alin.(2), 

art.23, art.25 şi 26, art.29, art.31 – 33, art.36 alin.(2) şi (3), art.37, 

art.38 alin.(2), art.40, art.42 – 44, art.46, art.49 şi 50. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 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 
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în şedinţa din 14 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind cameră 

decizională. 

Prezenta propunere 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, 

având ca scop principal limitarea rolului acestei asociaţii 

profesionale nonguvernamentale, la unul de coordonare, informare 

şi stabilire de strategii. 

Cu 14 voturi pentru şi unul împotrivă, Comisia pentru 

sănătate şi familie 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. 

În urma reexaminării, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să-şi menţină punctul de vedere exprimat 
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în raportul nr.28/387/30 iunie 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. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 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.Buşoi Cristian ( 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 ) , 
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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 ), 

neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


