
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/169/ 5  aprilie  2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 2 – 5 aprilie 2007  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 2 aprilie 2007 între orele 18,00 – 20,00 , în ziua de 3 aprilie 

2007 între orele 9,00 – 12,00, în ziua de 4 aprilie 2007 între orele 

9,00 – 16,00  şi  în ziua de 5 aprilie 2007 între orele 9,00 - 12,00 

având următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină 

sportivă  (PLx 886/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2006 

privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate 

către angajaţii locali al Delegaţiei Comisiei Europene în România   

( PLx 174/2007). 

3. Diverse. 
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4. 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 primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de 

Lege privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină 

sportivă   (PLx 886/2006) , adoptat de către Senat în şedinţa din 14 

noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Comisia pentru sănătate şi familie a examinat amendamentele 

înaintate de către Ministerul Sănătăţii Publice care fac obiectul 

proiectului de lege supus dezbaterii. 

Aceste amendamente vizează, în principal, următoarele 

aspecte de fond: 

- Activităţile de medic de medicină sportivă se exercită în baza 

unui contract individual de muncă şi/sau independent ( art.1). 

- Serviciile de medicină sportivă pot fi organizate şi pot furniza 

servicii de specialitate, în una dintre următoarele forme: 

a) secţii şi compartimente de medicină sportivă; 

b) cabinete de medicină sportivă înfiinţate şi organizate 

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; 
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c) cabinete de medicină sportivă, înfiinţate în cadrul 

structurilor sportive ( art.8). 

- Pentru furnizarea serviciilor de specialitate, cabinetele de 

medicină sportivă încheie contracte cu casele de asigurări sociale 

de sănătate, potrivit legii ( art.9 alin.(1)). 

- Autoritatea de sănătate publică judeţeană şi a municipiului 

Bucureşti, pe raza căreia funcţionează cabinetul medical de 

medicină sportivă şi Colegiul Medicilor din România , direct sau 

prin structurile teritoriale, sunt autorizate să exercite controlul 

profesional, în conformitate cu legile în vigoare ( art.13 alin.(1)). 

- S-a propus eliminarea unor texte ( art.2 , art.5 alin.(1), art.8 

lit.d), art.10 alin.(2), art.12 alin.(2) lit.e), art.14 lit.b), art.15, art.19, 

art.21 – 23 )şi a anexei din proiectul de lege deoarece se regăsesc 

în acte normative deja existente sau pot face obiectul unui ghid de 

practică şi proceduri în medicina sportivă. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă  (PLx 

886/2006)  în viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2006 privind regimul 

fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii 
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locali al Delegaţiei Comisiei Europene în România ( PLx 

174/2007). 

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

comisiei, o consecinţă a aderării României la Uniunea Europeană 

va fi terminarea mandatului Delegaţiei Comisiei Europene în 

România. 

Astfel, toţi angajaţii locali ai delegaţiei îşi vor înceta 

raporturile de muncă începând cu data aderării României la 

Uniunea Europeană . Contractele de angajare pentru personalul 

local cad atât sub incidenţa legii române, pe de o parte şi, pe de altă 

parte, sub incidenţa legii comunitare cu privire la condiţiile de 

angajare a personalului local în cadrul Delegaţiilor Comisiei 

Europene. 

În conformitate cu legislaţia comunitară, pentru angajaţii 

cărora le vor înceta raporturile de muncă, urmează a se plăti plăţi 

compensatorii care vor constitui o susţinere financiară în perioada 

de şomaj. 

Prin aplicabilitatea legislaţiei române, asupra acestor plăţi 

compensatorii , vor trebui să fie reţinute impozite şi contribuţii. 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a 

comunicat că, în baza legislaţiei în vigoare la acest moment, pentru 

plăţile compensatorii acordate persoanelor cărora le încetează 

raporturile de muncă cu Delegaţia Comisie Europene în România 
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nu se datorează contribuţii la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 

contribuţii de asigurări sociale. 

În acest context este necesară promovarea prezentului proiect 

de lege prin care pentru plata plăţilor compensatorii acordate în 

baza legislaţiei comunitare să se acorde scutire de la plata 

impozitului pe venit şi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale 

de sănătate. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate,  

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2006 privind regimul 

fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii 

locali al Delegaţiei Comisiei Europene în România ( PLx 

174/2007). 

 

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

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul patru 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 ), 



 6

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

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

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

dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( 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.Paveliu Sorin ( 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.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


