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Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/181/ 12  aprilie  2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 11 şi 12 aprilie 2007  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 11 aprilie 2007 între orele 14,00 – 19,00  şi  în ziua de 12 

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. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 860/2006). 

3. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Plx 861/2006) 

4. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 

2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 875/2006). 
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5. Dezbateri asupra propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din 

domeniul sănătăţii (Plx 877/2006) 

6. Diverse. 

7. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei .  

La lucrările comisiei participă doamna dep.Cornelia Ardelean, 

vicepreşedinte al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi, iniţiator al Plx 860/2006. 

 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. 

În urma dezbaterilor pe articole, comisia a aprobat o serie de 

amendamente care se referă la: 

- exercitarea activităţii de medic de medicină sportivă în baza  

unui contract individual de muncă şi/sau independent ; 

- decontarea de către casele de asigurări de sănătate a 

serviciilor prestate de către cabinetele de medicină sportivă, pe 

baza contractelor încheiate între cele 2 părţi şi în conformitate cu 

Contractul-cadru  ; 
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- obligativitatea angajatorului de a respecta prevederile legale 

privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru angajaţii care 

practică orice tip de efort fizic în cadru organizat; 

- obligaţia medicului de medicină sportivă de a elibera avizul 

medical apt/inapt pentru sportivi, în urma examinărilor clinice şi 

paraclinice specifice şi pe baza avizului medicului specialist, în 

funcţie de particularităţile cazului; 

- autorizarea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti şi a Colegiului Medicilor din România , 

direct sau prin structurile teritoriale, de a efectua controlul 

profesional la cabinetele medicale de medicină sportivă; 

- posibilitatea eliberării avizului de sănătate pentru orele de 

educaţie fizică din şcoli , de către medicul şcolar în colaborare cu 

medicii de specialitate; 

- colaborarea medicului de medicină sportivă cu medicul de 

familie pentru a asigura starea de sănătate a sportivilor;  

- informarea medicului de familie în legătură cu medicaţia de 

susţinere a efortului fizic, de refacere fizică şi medicaţia acceptată 

şi interzisă de forurile internaţionale sportive, prin scrisoare 

medicală. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, 

următoarele amendamente: adoptarea art.1, 4 , 8, 9, 10 alin.(1), 11, 

12 alin.(1) şi (2) lit.a) – d) şi f) – g), art.13 alin.(1), art.14 pct.1 

lit.d), e), art.14 pct.2 lit.c) şi q), art.17, art.18, art.30, precum şi 

eliminarea art.2 , art.5 , art.10 alin.(2), art.12 alin.(2) lit.e), art.13 
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alin.(2) , art.14 pct.1 lit.b), art.15, art.16 alin.(2), art.19, art.21 – 23, 

art.24 alin.(2), art.27, art.29 şi a anexa la proiectul de lege care se 

referă la statutul profesional al medicului de medicină sportivă. 

În urma dezbaterilor, comisia a adoptat proiectul de Lege 

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină 

sportivă  (PLx 886/2006) cu amendamentele aprobate care vor face 

obiectul raportului comisiei . 

 

La punctele 2 - 5 ale ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbateri asupra următoarelor propuneri legislative: propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 860/2006), propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea art.385 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 861/2006),  

propunerea legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) şi (7) 

din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 875/2006) şi propunerea legislativă privind 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din 

domeniul sănătăţii (Plx 877/2006) întrucât au acelaşi obiect de 

reglementare şi anume modificarea art.385 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Prevederile se referă la pensionarea medicilor la vârsta de 65 

de ani, indiferent de sex; posibilitatea pensionării anticipate 

conform Legii nr.19/2001; continuarea activităţii medicului în 

unităţile sanitare publice care înregistrează deficit de personal 
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medical până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea 

autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, cu avizul Colegiului Medicilor din România şi 

aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice. 

De asemenea, medicii de familie care au domiciliul în mediul 

rural şi care îşi exercită profesia în localitatea de reşedinţă pot 

continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la 

cerere, cu avizul anual al Ministerului Sănătăţii Publice şi 

Colegiului Medicilor din România . 

În urma dezbaterilor, pentru respectarea procedurii legislative, 

comisia a hotărât, în unanimitate, amânarea unei decizii de 

respingere a celor 4 propuneri legislative până la momentul votului 

final asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.104/2006 pentru modificarea alin.(3) al 

art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, în care s-au preluat prevederile din propunerile legislative 

dezbătute la punctele 2 – 5 a ordinii de zi. 

 

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

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul şapte 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. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 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.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 ), 

neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


