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SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 25 şi 26.06.2007

Comisia pentru sănătate şi familie, şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
25.06.2007, între orele 15,00 – 16,00 şi în ziua de 26.06.2007, între orele
17,00-19,00, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
2. Diverse.
3. 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, Comisia pentru sănătate şi familie a
procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative privind reforma în
domeniul sănătăţii, respinsă de către Senat în şedinţa din 25 iunie 2007,
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,
în calitate de iniţiator, implementarea şi derularea programului de reformă în
domeniul sănătăţii impune , în regim de urgenţă, unele corecţii de natură
legislativă absolut necesare bunei funcţionări a sistemului sanitar din
România.
În acest sens, prezenta propunere legislativă are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare.
Aceste modificări şi completări ale Legii nr.95/2006 vizează, în
principal, următoarele:
- constituirea rezervei Ministerului Sănătăţii Publice din materialele
specifice cuprinse în rezerva pentru situaţii speciale;
- introducerea unor prevederi privind posibilitatea ca directorul medical
din spital să desfăşoare activităţi medicale;
- cuprinderea cheltuielilor ocazionate de activitatea desfăşurată în
camera de gardă din cadrul spitalelor , în trimestrul I al anului 2007, în
structura tarifelor pe caz rezolvat;
- asigurarea , din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice , a finanţării
programelor de sănătate pentru Spitalul Clinic Elias ;
- pentru a crea baza legală desfăşurării activităţii de investiţii în
unităţile sanitare publice de interes judeţean sau local s-a prevăzut ca
bugetele locale , în limita creditelor alocate, să participe la finanţarea
cheltuielilor pentru investiţii;
- modificarea condiţiilor privind ocuparea postului de manager de
spital, precum şi dreptul acestora de a-şi desfăşura activitatea în domeniul
didactic, cercetare ştiinţifică şi creaţie literar artistică;
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- pe perioada exercitării mandatului membrii comitetului director au
suspendat contractul individual de muncă, cu excepţia directorului medical
care poate desfăşura activitate medicală în instituţia respectivă;
- structura organizatorică a unităţilor sanitare publice cu paturi din
subordinea Ministerului Sănătăţii Publice se aprobă prin ordin al ministrului
sănătăţii publice, la propunerea managerului, sau la iniţiativa Ministerului
Sănătăţii Publice; structura organizatorică a unităţilor sanitare din
subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se stabileşte
prin ordin al ministrului, respectiv prin decizie a conducătorului instituţiei,
cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice;
- referitor la relaţia profesională manager – comitet director, în termen
de 30 de zile de la ocuparea postului prin concurs, membrii comitetului
director, vor încheia cu managerul spitalului public un contract de
administrare pe o perioadă de maxim trei ani, în cuprinsul căruia sunt
prevăzuţi atât indicatorii specifici de performanţă, cât şi normele legale care
reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor;
- de asemenea, pe perioada executării contractului de administrare,
membrii comitetului director beneficiază de un salariu de bază şi alte
drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi
de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de
stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege;
- modelul contractului de administrare se aprobă prin ordin al
ministrului sănătăţii publice, sau prin act administrativ al conducătorului
ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
- în scopul asigurării permanente a asistenţei medicale a populaţiei s-a
hotărât introducerea unor dispoziţii privind pensionarea medicilor, cu
referire la pensionarea medicilor, medicilor dentişti şi a farmaciştilor la 65
de ani, indiferent de sex, la pensionarea anticipată a acestora, precum şi la
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posibilitatea continuării, în mediul rural şi zonele defavorizate, a activităţii
peste vârsta de pensionare , cu respectarea unor condiţii impuse de
Ministerul Sănătăţii Publice şi Colegiul Medicilor din România ;
- pentru eliminarea discriminărilor faţă de alte categorii profesionale ,
medicii şi medicii dentişti, în activitate sau pensionari,

trebuie să

beneficieze, în mod gratuit, începând cu 1 ianuarie 2008 de asistenţă
medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor
legale privind plata contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate.
În urma dezbaterilor care au avut loc, în şedinţa din 26.06.2007,
Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât adoptarea propunerii legislative
cu o serie de amendamente care vizează, în principal:
- Funcţia de manager general al serviciilor de ambulanţă judeţene şi a
municipiului Bucureşti se ocupă prin concurs, potrivit normelor aprobate
prin ordin al ministrului sănătăţii publice; managerul general încheie, cu
autoritatea de sănătate publică un contract de management pe o perioadă de
maxim 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi atât indicatorii specifici de
performanţă cât şi clauzele contractuale care reglementează drepturile şi
obligaţiile părţilor; contractul de management poate fi reziliat în cazul
neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acesta;
- Pentru a se evita unele măsuri discreţionare, structura organizatorică,
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor spitalelor
publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice la propunerea
managerului spitalului, prin autorităţile de sănătate publică sau la iniţiativa
Ministerului Sănătăţii Publice şi a serviciilor deconcentrate ale acestuia, în
funcţie de indicatorii anuali de eficienţă;
- Pentru a se asigura un tratament egal privind pensionarea, medicii
membri titulari sau membri corespondenţi ai Academiei Române, pot fi
menţinuţi în activitatea medicală după împlinirea vârstei de 70 de ani; de
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acelaşi drept pot beneficia şi medicii dentişti, membri titulari şi
corespondenţi ai Academiei Române;
- În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de
personal medico-dentar sau farmacişti, precum şi al unităţilor sanitare
publice aflate în zone defavorizate, medicii îşi pot continua activitatea peste
vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin
concurs, la propunerea autorităţilor de sănătate publică, judeţene şi a
municipiului Bucureşti, cu avizul Colegiului Medicilor Dentişti din România
şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice; s-a avut în vedere asigurarea
serviciilor medico-dentare şi farmaceutice până la ocuparea posturilor
vacante.
Amendamentele aprobate, de către comisie, cu 14 voturi pentru şi 1
abţinere, vizează modificarea textului introductiv ale pct.1-13, pct.15-29 şi
art.17 alin.(3) – nou introdus, art.40 alin.(11) – nou introdus, art.111 alin.(3),
(8), (10), (12), (13) şi (16), art.174 alin.(3) şi (31), art.1831 alin.(1) şi (2),
art.184 alin.(4) şi (10),

art.268 alin.(2), art.385 alin.(3) şi (6), art.484

alin.(2), (4) şi (5) şi art.565 alin.(4).
Amendamentele vor face obiectul raportului comisiei.
În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a
hotărât, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere, să propună Plenului Camerei
Deputaţilor

adoptarea

propunerii

legislative

pentru

modificarea

şi

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu
amendamentele mai sus prezentate.
La punctul al doilea al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte
probleme curente privind activitatea comisiei.
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La punctul al treilea 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.Luchian
Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Diaconescu Renică
( Grup Parlamentar al PC), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup
Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar
al UDMR), 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 absenţi
motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian

( Grup Parlamentar al PNL) şi

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

PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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