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La lucrările comisiei din zilele de 21 şi 22 aprilie 2008 au fost 

prezenţi 15 deputaţi, neînregistrându-se absenţe. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi dl. Ervin-

Zoltan Szekely secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice şi dna Marcela 

Iordache director general al Direcţiei Generale Organizare, Resurse umane, 

Dezvoltare Profesională şi Salarizare din cadrul Ministerului Sănătăţii 

Publice. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia votează în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art. 4 

din Legea nr. 85/2003, privind interzicerea folosirii cianurilor în industria 

minieră(Plx 429/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III 
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alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-

fiscale din domeniul protecţiei sociale (PLx 177/2008). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

  

La primul punctul al ordinii de zi comisia procedează la dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative pentru completarea art. 4 din Legea nr. 

85/2003, privind interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră (Plx 

429/2007). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, informează că, 

având în vedere complexitatea şi importanţa acestei probleme, în şedinţa 

Plenului Camerei Deputaţilor din 15.04.2008 s-a hotărât că până în 22 aprilie 

2008, Comisia pentru sănătate şi familie să înainteze Comisiei pentru 

industrii şi servicii punctul de vedere asupra amendamentelor formulate în 

raportul acesteia. 

Propunerea legislativă este deosebit de utilă şi vizează interzicerea 

tehnologiei bazate pe folosirea cianurii în mineritul din România. Din punct 

de vedere al Dreptului Comunitar, propunerea legislativă se încadrează în 

aquis-ul comunitar ce vizează protecţia mediului, domeniu considerat de 

interes major în contexul politicilor comunitare. 

Referitor la art. 1 din propunerea legislativă, domnia sa arată că 

amendamentul stabileşte interzicerea activităţilor miniere prin folosirea 

tehnologiilor de preparare prin cianurare, a  minereurilor auro-argentifere, în 

orice etapă, precum şi înnobilarea reziduurilor, dacă nu se respectă – fără 

derogări - prevederile Uniunii Europene din Directiva Europeană nr. 

2006/21/CE. Această directivă este stabilită de Uniunea Europeană şi se 

aplică de către România de la 1 mai 2003. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei,  subliniază că 

folosirea cianurilor în procesul tehnologic poate conduce la distrugerea 

ecosistemelor datorită gradului mare de toxicitate pe care îl au. Dacă nu se 

interzice categoric folosirea cianurilor, reziduurile formate în urma 

activităţilor de extragere a metalelor preţioase pot prezenta o ameninţare  

serioasă pentru om şi mediu. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, susţine 

amendamentul care face obiectul punctului de vedere al Guvernului, 

conform căruia se acordă operatorilor economici un termen de cinci ani 

pentru adaptarea tehnologiilor de prelucrare la noile cerinţe legislative, fără a 

prejudicia angajamentele României prevăzute la capitolul de mediu al 

Tratatului de aderare al României, ratificat prin Legea nr. 157/2005. 

 Celelalte amendamente din raportul Comisiei pentru industrii şi 

servicii  lasă posibilitatea utilizării cianurilor în procesul de extracţie a 

metalelor preţioase, mai arată domnia sa. 

În consecinţă, cu majoritate de voturi Comisia pentru sănătate şi 

familie a avizat favorabil propunerea legislativă pentru completarea art. 4 

din Legea nr. 85/2003 (PLx 429/2007) în forma iniţiatorilor şi cu 

amendamentul care face obiectul punctului de vedere al Guvernului. 

Celelalte amendamente ale Comisiei pentru industrii şi servicii 

schimbă radical conţinutul legii ceea ce contravine Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 421 din 9 mai 2007publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007 care stipulează că nu se poate 

proceda în acest fel cu modificarea integrală a unei Legi de către una dintre 

Camere, Parlamentul fiind bicameral. 

De asemenea, vorbitorii au mai subliniat că s-ar impune elaborarea  

unei legi distincte în conformitate cu prevederile Directivei nr. 2006/21/EU. 
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La punctul doi al ordinii de zi comisia procedează la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 

protecţiei sociale (PLx 177/2008), adoptat de Senat în şedinţa din 7 aprilie 

2008. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că prin 

proiectul de ordonanţa de urgenţă se propune prelungirea termenului de 

acordare a contravalorii în lei a trusoului, până la sfârşitul anului 2008. 

În continuare domnia sa prezintă expunerea de motive care precizează 

că aprobarea spre finele anului 2006 a Legii nr. 482/2006 a făcut imposibilă 

aplicarea programului nou instituit aşa cum a fost aprobat prin lege. Pentru 

că programul trebuia derulat începând cu luna ianuarie 2007, prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 3/2007, s-a modificat modalitatea de acordare a trusoului 

pentru nou-născuţi în sensul acordării până  la data de 31 mai 2007 a 

contravalorii acestuia, respectiv 150 lei. 

Prin Legea nr. 164/2007, aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2007 

a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2007, acordându-se în 

continuare contravaloarea în lei a trusoului urmând ca începând cu luna 

ianuarie 2008 trusoul să fie acordat în produse. 

Din analizele efectuate referitoare la posibilităţile de implementare a 

programului a rezultat că procedura de achiziţie a produselor în condiţiile 

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii impune o perioadă 

destul de lungă pentru realizarea tuturor demersurilor pentru achiziţie având 
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în vedere diversitatea produselor existente pe piaţă şi volumul achiziţiei. În 

plus, trusoul pentru nou-născuţi este necesar să fie acordat persoanelor 

îndreptăţite, integral, cu toate produsele odată. Autorităţile administraţiei 

publice locale nu au capacitatea achiziţionării separate a produselor şi 

realizarea pachetului integral de produse. De asemenea, sunt dificultăţi în 

găsirea unui furnizor care să asigure toate produsele ce vor compune trusoul 

pentru nou-născuţi. Aceste dificultăţi conduc la imposibilitatea  acordării 

dreptului persoanelor îndreptăţite. Din acest motiv este necesară prelungirea 

termenului de acordare a contravalorii trusoului, astfel încât dreptul  să fie 

acordat tuturor beneficiarilor. 

Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul 

public. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune avizarea 

favorabilă  a proiectului de lege, iar comisia votează, în unanimitate, 

acordarea avizului favorabil asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III 

alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-

fiscale din domeniul protecţiei sociale (PLx 177/2008), în forma înaintată de 

Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi comisia a dezbătut  proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune ca la 

punctul 2 alin. (51) şi (52) al art. 6 să se modifice astfel: 

„(51) Preparatorii universitari medici, medici dentişti şi farmacişti, 

confirmaţi în rezidenţiat efectuează pregătirea în rezidenţiat, în afara 
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normei de bază didactică şi fără a fi salarizaţi ca rezidenţi, beneficiind de o 

indemnizaţie de 50% din salariul de rezident”. 

Acest amendament este necesar pentru a nu se crea confuzii cu 

salariul. 

Supus la vot amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

„(52) Începând  cu anul 2008 medicii, medicii dentişti şi 

farmaciştii, care ocupa prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi 

universitari în instituţii de învăţământ superior medical, medico-dentar 

sau farmaceutic, se confirmă în rezidenţiat în specialitatea disciplinei 

didactice cu condiţia obţinerii punctajului de promovare la concursul de 

rezidenţiat echivalent notei 5. Confirmarea în rezidenţiat a celor care 

ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi universitari la 

disciplinele fără corespondent în Nomenclatorul specialităţilor 

medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă 

medicală, se face în una din specialităţile stabilite prin Ordin al 

ministrului sănătăţii publice. 

Rezidenţii care promovează prin concurs în posturi de 

preparatori sau asistenţi universitari îşi schimbă specialitatea în funcţie 

de disciplina la care au ocupat postul”. 

Motivarea pentru acest amendament se bazează pe faptul că în 

legislaţia în vigoare nu se prevede noţiunea de examen de rezidenţiat. 

Totodată susţinerea unui concurs sau examen fără  a fi promovat nu conferă  

drepturi. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune introducerea unui nou alineat, ca alin 

(53) al art. 6 cu următorul conţinut: 

„(53) Pierderea calităţii didactice anulează drepturile obţinute în 

baza prevederilor alin (52)”. 
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Supuse la vot cele 3 amendamente au fost votate cu majoritate de 

voturi. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune reformularea alin (1) al art. 8 

astfel: 

„(1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, la 

nivelul universităţilor cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi de 

farmacie acreditat şi evaluate cu grad ridicat de încredere”. 

Este necesară această modificare pentru a se elimina discriminările. 

Supus  la vot amendamentul este aprobat cu majoritate de voturi. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune 

reformularea alin (2) şi alin (3) al art. 8 astfel: 

 „(2) Evaluarea facultăţilor  de medicină, medicină dentară şi 

farmacie trebuie realizată în termen de maximum 6 luni de la data intrării în 

vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. 

 (3) Numai instituţiile de învăţământ superior  medical, medico-dentar 

şi farmaceutic acreditate şi evaluate cu grad ridicat de încredere au dreptul 

la pregătire în rezidenţiat şi doctorat în specialităţi medicale şi propun 

Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar coordonatorii, 

doctorii de programe, precum şi responsabilii de formare, după caz, pe 

specialităţile în care se efectuează pregătirea. Nominalizarea acestora se face 

prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, 

cercetării şi tineretului. Plata unei indemnizaţii pentru îndeplinirea unor 

sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, pentru 

directorul de program de rezidenţiat medicină de urgenţă şi pentru 

responsabilul de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare, se face numai în cazul în care aceştia nu 
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deţin funcţii didactice. Universităţile nou înfiinţate vor fi evaluate 

conform legii.” 

       Acest amendament este necesar pentru corelare cu alin (1) şi (2) a art. 8. 

 Supuse la vot cele 2 amendamente au fost votate cu majoritate de 

voturi. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune 

eliminarea punctului 6 alin (5) al art. 9 care prevede ca rezidenţiatul  

finalizat să fie echivalat cu masteratul, deoarece contravine reglementărilor 

europene în domeniu. 

 Supus la vot, amendamentul este aprobat cu majoritate de voturi. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune, pentru corelare cu alin (51) al art. 6, 

reformularea  alin (4) al art. 12 astfel: 

„(4) Începând cu anul III de pregătire, rezidenţii care efectuează 

gărzi în afara programului  normal de lucru, sunt salarizaţi pentru această 

activitate cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, de către unitatea 

sanitară unde  efectuează garda.” 

Supus la vot , amendamentul a fost votat, cu majoritate de voturi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune ca la art 

11, după alin (4) să se introducă un nou alineat, ca alin (5) cu următorul 

cuprins: 

„(5) Rezidenţii au dreptul să examineze pacienţii, să aplice soluţii 

terapeutice  sub stricta supraveghere a îndrumătorului sau a 

responsabilului, utilizând abilităţile dobândite, în conformitate cu 

nivelul lor de pregătire.” 

Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supune la vot 

proiectul de lege, iar comisia votează cu majoritate de voturi, proiectul de 
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Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului cu amendamentele aprobate care fac 

obiectul raportului. 

 

La punctul  patru al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative înscrise în agenda 

comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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