
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/384 /13  septembrie 2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada  11 – 13 septembrie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 11.09.2007 între orele 14,00 – 19,00, în ziua de 12.09.2007 

între orele între orele 15,00 - 19,00 şi în ziua de 13.09.2007 între 

orele 9,00 – 12,30, având următoarea ordine de zi: . 

1. Reexaminarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   

( PLx 461/2007) – raport comun cu Comisia pentru industrii şi 

servicii. 

2. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319 din 14 

iulie 2006 ( Plx 239/2007) – raport comun cu Comisia pentru 

muncă  şi protecţie socială. 
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3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind medicina şcolară   ( PLx 504/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între România şi Republica Macedonia în 

domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 

2006 ( PLx 548/2007). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 
Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  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 a procedat la 

reexaminarea proiectului de Lege pentru completarea art.17 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   ( PLx 

461/2007) – raport comun cu Comisia pentru industrii şi servicii, 

retrimis comisiilor în urma hotărârii Plenului Camerei Deputaţilor 

din 6 septembrie 2007. 

Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru industrii 

şi servicii au hotărât să dezbată separat proiectul de lege, urmând a 

se întocmi un raport comun. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât cu 14 voturi pentru şi 

1 abţinere adoptarea proiectului de lege şi ulterior întocmirea unui 

raport suplimentar comun cu un amendament asupra art.17 alin.(3). 
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Amendamentul prevede că Ministerul Sănătăţii Publice sau 

autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 

să administreze, în numele Ministerului Sănătăţii Publice , 

locuinţele construite de către ANL în cadrul „Programului de 

construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, Suprogramul 

privind construcţia locuinţelor în regim de închiriere” , de care pot 

beneficia numai medicii rezidenţi. 

 

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

reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319 din 14 

iulie 2006 ( Plx 239/2007) – raport comun cu Comisia pentru 

muncă  şi protecţie socială, retrimisă comisiilor în urma hotărârii 

Plenului Camerei Deputaţilor din 28 iunie 2007. 

Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au hotărât să dezbată separat propunerea 

legislativă, urmând a se întocmi un raport comun. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, 

menţinerea punctului de vedere din raportul iniţial 

nr.28/265/24.05.2007 şi anume respingerea propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr.319 din 14 iulie 2006 ( Plx 239/2007) . 
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Argumentele care au stat la baza respingerii propunerii 

legislative au fost următoarele: 

1. Pentru anumite profesii sau, după caz, locuri de muncă, 

un examen psihologic nu este exclus, iar în cazul unor profesii este 

şi expres reglementat prin lege. Introducerea pentru toţi angajatorii 

a obligaţiei de a asigura pentru viitorii salariaţi şi, apoi periodic, a 

testării psihologice reprezintă o obligaţie excesivă. 

2. Această obligaţie contravine prevederilor art.118A din 

Tratatul de la Maastrich, respectiv art.137 din Tratatul de la 

Amsterdam, impunând cheltuieli suplimentare nejustificate pentru 

angajatori. 

3. Instituirea obligativităţii legale pentru efectuarea 

testului psihologic la angajare, precum şi periodic, ulterior 

angajării, ar aduce atingere principiului responsabilităţii 

angajatului în ceea ce priveşte aspectele de securitate şi sănătate în 

muncă, conform Dispoziţiilor Directivei 89/391/CEE. 

4. Nu toate accidentele de muncă şi bolile profesionale 

necesită reabilitare psihică. 

5. Art.491 cuprinde dispoziţii ce se regăsesc în Legea 

nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 

liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Psihologilor din România, încălcând prevederile art.15 din Legea 
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nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată. 

Acest punct de vedere va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială urmând a se întocmi un punct de vedere comun. 

 

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

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

medicina şcolară  ( PLx 504/2007) adoptat de Senat în şedinţa din 

20 iunie 2007. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

înfiinţarea cabinetelor medicale în toate unităţile de învăţământ 

publice şi private, indiferent de forma lor de organizare, în scopul 

prevenirii îmbolnăvirilor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi 

asigurării educaţiei pentru sănătate. 

Activităţile de medicină şcolară se vor desfăşura prin 

cabinetele medicale din unităţile de învăţământ. 

În cadrul dezbaterilor generale s-au evidenţiat următoarele 

aspecte fundamentale: 

- Proiectul de lege este incomplet întrucât nu acoperă în 

totalitate domeniul de medicină şcolară. În plus, acesta nu aduce 

nimic nou faţă de reglementările în vigoare. 

- De asemenea, proiectul de lege nu precizează modul în 

care medicul şcolar comunică cu medicul de familie al copiilor 
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preşcolari, al elevilor şi studenţilor. Nu se delimitează cu claritate 

care sunt atribuţiile medicului de familie în asigurarea unei 

asistenţei permanente a preşcolarilor , elevilor şi studenţilor. 

- Nu se precizează calitatea medicului care prestează 

activitatea de medicină şcolară. 

- Un alt aspect se referă la finanţare; nu sunt prevăzute 

mijloacele necesare pentru acoperirea cheltuielilor ce se suportă 

din fiecare din bugetele stabilite ca surse de finanţare ( bugetul de 

stat, bugetele locale şi alte surse de finanţare). 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, 

următoarele: 

- Având în vedere gravele disfuncţionalităţi în activitatea 

de medicină şcolară Legea privind medicina şcolară este imperios 

necesară. Ţinând cont de complexitatea acestui domeniu de 

activitate comisia a hotărât solicitarea unui punct de vedere a 

Ministerului Sănătăţii Publice şi totodată a unei situaţii la zi 

privind funcţionarea cabinetelor şcolare ( numărul acestora, 

personalul angajat, calitatea medicului care prestează serviciile 

medicale, spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea personalul 

medical, dotarea cabinetului medical). 

- De asemenea, comisia a apreciat că este necesară o 

consultare cu Ministerul Sănătăţii Publice în ceea ce priveşte 

elaborarea unui proiect de lege complex şi acoperitor. Acesta 
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trebuie să cuprindă prevederi privind statutul medicului de familie. 

Este necesară introducerea în textul legii a specialităţilor de 

pediatrie şi medicină şcolară. O altă soluţie de rezolvare a calităţii 

medicului care prestează medicina şcolară se referă la dreptul de 

liberă practică în şcoli a medicului de familie cu competenţă în 

medicină şcolară. 

- Legea trebuie să cuprindă prevederi clare referitoare la 

atribuţiile medicului şcolar . Acesta trebuie să facă profilaxie şi 

orientare profesională şi eventual să asigure urgenţa în cabinetele 

şcolare. De asemenea, un text din lege trebuie să stabilească modul 

de comunicare cu medicul de familie, eventual prin scrisoare de 

recomandare. Alte aspecte importante le reprezintă asistenţa 

stomatologică din unităţile de învăţământ şi relaţia cu asistenta 

comunitară care trebuie precizate de lege. 

În finalul dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru şedinţa 

comisiei din perioada 18 – 20.09.2007 când se va prezenta un 

raport privind situaţia la zi a asistenţei stomatologice , asistenţei de 

medicină generală din grădiniţe, şcoli şi universităţi. În funcţie de 

datele prezentate comisia a hotărât amendarea proiectului de lege 

supus discuţiei ori elaborarea unei noi propuneri legislative. 
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La punctul patru al ordinii de zi, comisia a dezbătut proiectul 

de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 

Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 

27 februarie 2006 ( PLx 548/2007). 

Acordul stabileşte drept principiu general ca persoana care 

desfăşoară o activitate din care realizează venituri este supusă 

numai legislaţiei acelei părţi contractante pe al cărei teritoriu 

persoana desfăşoară activitatea respectivă. 

În caz de urgenţă, serviciile medicale sunt acordate de către 

instituţia locului de reşedinţă iar decontarea se face de către 

instituţia competentă. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între România şi Republica Macedonia în domeniul 

asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006 ( PLx 

548/2007), în forma înaintată de Guvern. 

 

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

probleme privind activitatea comisiei. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative 

înregistrate la comisie. 
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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 PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar),  

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 ( PC) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu         

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

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

PNL ), 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 


