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La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, înregistrându-se 3 

absenţi motivaţi. 

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

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de 

tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România   (PL -x 445/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative privind 

stimularea achiziţionării de carte de specialitate şi a participării la congrese, 
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necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice şi a pregătirii profesionale 

continue a cadrelor didactice-medici, a cercetărilor-medici şi a medicilor 

înscrişi la programe de formare continuă (Pl-x 316/2008) - sesizare, în 

comun, cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind vânzarea 

spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi conexe actului medical (Pl-x299/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru  

modificarea şi completarea Legii nr. 7/2007 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului  (Pl-x 578/2008). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere proiectul 

de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind 

exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (PL -x 445/2008), 

adoptat de Senat în şedinţa din 18 iunie 2008. 

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

de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 96/2007 privind 

exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, preconizând 

delimitarea clară atribuţiilor Ministerului Sănătăţii Publice faţă de cele ale 

Ordinului, aşa cum se arată în expunerea de motive. 

În continuare domnia sa subliniază că aşa cum se menţionează în 

cadrul Expunerii de motive, în vederea asigurării unui cadru legal coerent 

menit a permite exercitarea şi controlul profesiei de tehnician, proiectul de 
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lege delimitează mai clar atribuţiile Ministerului Sănătăţii Publice şi ale 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, fiind vizată, cu precădere, 

conferirea atribuţiilor privind controlul respectării standardelor profesionale, 

precum şi a celor referitoare la autorizarea exercitării profesiei, organizaţiei 

profesionale în domeniu – Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în 

mod asemănător altor profesii medicale, reglementate, din România. 

Iniţiatorul, în opinia dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru, în contextul 

asigurării compatibilităţii normelor de drept intern cu cele corespondente ale 

Directivei nr. 2005/36/CE, a reuşit inclusiv o mai bună şi corespunzătoare 

articulare a proiectului de faţă cu normele juridice din domeniul general al 

recunoaşterii reciproce a diplomelor şi calificărilor, respectiv cu dispoziţiile 

Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, într-un cadru 

mai amplu şi mai riguros reglementat. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, dincolo de eliminarea restricţiilor 

existente  în prezent în Legea nr. 96/2007, ce impietau asupra accesului şi 

liberei exercitări a profesiei de tehnician dentar de către cetăţenii statelor 

membre ale Uniunii Europene, în materie de autorizare, de înscriere sau 

afiliere la un  organism profesional, în acord cu dispoziţiile art. 5 şi  6 din 

Directiva  nr. 2005/36/CE, proiectul de Lege asigură, deopotrivă, 

armonizarea, în mod corespunzător, a legislaţiei naţionale de  profil cu 

dispoziţiile relevante ale art. 11 ale Regulamentului (CEE) nr. 1612/1968 

referitor la libera circulaţie a lucrătorilor în interiorul  Comunităţii, aşa cum 

au fost modificate prin Directiva  nr. 2004/38/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la dreptul cetăţenilor Uniunii 

şi a membrilor familiilor  lor d ea circula şi de  a se stabili  pe teritoriul 

statelor membre, şi prin care se recunosc distinct dreptul de exercitare a 

profesiei de tehnician dentar inclusiv membrilor de familie ai unui cetăţean 
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al unuia din statele membre ale Uniunii Europene ori al unui  stat aparţinând 

SEE sau Confederaţiei Elveţiene, care desfăşoară legal activităţi salarizate  

sau nesalarizate pe teritoriul României, indiferent  de cetăţenia lor, în 

condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

de lege nu contravine dreptului comunitar, ci din contră asigură 

compatibilizarea legislaţiei naţionale privitoare la exercitarea profesiei de 

tehnician dentar cu dispoziţiile generale ale Directivei nr. 2005/36/CE, pe 

coordonatele principiului privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor 

asumate de România, în calitate sa de stat membru al Uniunii Europene. 

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

Art. I, II şi Art. III. 

Comisia votează, în unanimitate, Art. I, punctele 1-17, Art. II şi Art. 

III, în forma înaintată de Senat. 

Comisia votează, în unanimitate,  proiectul de Lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de 

tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Tehnicienilor Dentari din România   (PL -x 445/2008), în forma înaintată de 

Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere Dezbaterea 

şi avizarea, în fond, a propunerii legislative privind stimularea achiziţionării 

de carte de specialitate şi a participării la congrese, necesare îmbunătăţirii 

calităţii activităţii didactice şi a pregătirii profesionale continue a cadrelor 

didactice-medici, a cercetărilor-medici şi a medicilor înscrişi la programe de 
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formare continuă (Pl-x 316/2008) , respinsă de Senat în şedinţa din 6 mai 

2008. 

Întrucât pentru dezbaterea, în fond, a propunerii legislative au fost 

sesizate Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci s-a hotărât, de comun acord, ca fiecare comisie să-l discute  separat, 

urmând a se elabora un raport comun. 

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

această iniţiativă legislativă se propune acordarea unui ajutor  financiar 

cadrelor didactice-medici, cercetătorilor-medici, titulari în învăţământul 

universitar medical şi farmaceutic şi medicilor înscrişi la programe de 

formare continuă, în vederea achiziţionării de carte de specialitate şi a 

participării la congrese, în scopul îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, a 

cercetării şi a pregătirii profesionale continue, în beneficiul sănătăţii 

populaţiei. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că propunerea legislativă prevede ca 

ajutorul financiar menţionat să se acorde anual, la solicitarea cadrelor  

didactice-medici, a cercetătorilor-medici, titulari în învăţământul universitar 

medical şi farmaceutic şi a medicilor înscrişi la programe de formare 

continuă, şi reprezintă  echivalentul în lei a 700 de euro pentru cadrele 

didactice, cercetătorii şi medicii cu salariul net lunar de până la 1500 lei  şi 

400 euro pentru cadrele didactice, cercetătorii şi medicii cu peste 1500 lei 

salariul net lunar. 

În continuare domnia sa apreciază că dezvoltarea carierei profesionale 

în beneficiul sănătăţii populaţiei, obţinerea de performanţe personale şi 

colective în activităţile academice şi în cele clinice nu pot fi asigurate fără o 

susţinere financiară adecvată. 
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Efortul educativ trebuie susţinut, în favoarea conservării patrimoniului 

uman medical, cu atât mai mult cu cât asistăm, astăzi, la fenomene 

îngrijorătoare pentru sănătatea populaţiei României, respectiv plecarea 

medicilor români în străinătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, consideră că dacă 

în numeroase ţări ale lumii învăţământului universitar medical i se alocă, pe 

lângă o finanţare  adecvată, şi un mare număr de burse  (precum  burse 

pentru cercetarea în medicină, burse pentru cercetarea în activitatea 

educaţională medicală, burse pentru elaborarea de cărţi, burse pentru 

excelenţa în predare), într-o ţară cu semnificative decalaje în domeniu, ca 

România , care se confruntă şi cu exodul fără precedent al medicilor tineri în 

străinătate, pot şi trebuie să fie identificate alte modalităţi care să susţină 

cercetarea şi pregătirea continuă  a medicilor tineri şi a medicilor-cadre 

didactice şi cercetători, una dintre acestea fiind stimularea achiziţionării de 

carte de specialitate şi a participării la congrese, necesare îmbunătăţirii 

pregătirii profesionale continue în beneficiul sănătăţii populaţiei României. 

Dl.dep.Movilă Petru, ca iniţiator a propunerii legislative, consideră 

necesară acordarea unui ajutor financiar de la bugetul de stat pentru 

pregătirea continuă a tinerilor medici, a cadrelor didactice-medici şi 

cercetătorilor-medici, în scopul asigurării pregătirii continue , a dezvoltării 

carierei profesionale, a promovării excelenţei în procesul didactic şi în 

cercetare, în serviciul binelui public. 

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

art. 1-5 din proiectul de lege, în forma înaintată de iniţiator. 

Comisia votează, în unanimitate, adoptarea art. 1-5 în forma iniţială. 

Comisia votează, în unanimitate, adoptarea propunerii legislative 

privind stimularea achiziţionării de carte de specialitate şi a participării la 
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congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice şi a pregătirii 

profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetărilor-medici şi a 

medicilor înscrişi la programe de formare continuă (Pl-x 316/2008) în forma 

înaintată de iniţiator. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere propunerea 

legislativă privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 

(Pl-x299/2008), respinsă de Senat în şedinţa din 6 mai 2008. 

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

această iniţiativă legislativă se propune reglementarea cadrului legal pentru 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale în care funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate 

potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, precum şi a spaţiilor în care 

se desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului 

medical, a spaţiilor organizate ca centre de diagnostic şi tratament sau centre 

medicale cu personalitate juridică, precum şi a spaţiilor cu destinaţie pentru 

activităţi medicale sau activităţi conexe actului medical, neutilizate. 

Potrivit art. 3, au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul acestui 

act normativ, medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, 

fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă 

practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod 

legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice/instituţiile de 

învăţământ superior medical care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect 



 8

unic de activitate fuzionarea serviciilor medicale sau care desfăşoară  

activităţi de învăţământ superior medical. 

În continuare domnia sa apreciază că importanţa promovării prezentei 

iniţiative legislative rezidă din  necesitatea finalizării procesului de reformă 

a asistenţei medicale ambulatorii, care este o condiţie esenţială în alocarea 

eficientă a resurselor şi reducerea costurilor asistenţei medicale acordate în 

spitale, precum diminuarea deficitului bugetar al sistemului sanitar. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că privatizarea cabinetelor medicale 

reprezintă un pas  înainte în creşterea competiţiei dintre furnizorii de servicii 

medicale în creşterea calităţii actului medical. Un alt obiectiv îl reprezintă 

creşterea calităţii accesabilităţii şi adresabilităţii populaţiei la serviciile 

medicale şi atragerea personalului medical către zonele defavorizate. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică consideră că în situaţia în care exodul 

medicilor români a atins cote  alarmante, vânzarea spaţiilor cabinetelor 

medicale în care îşi desfăşoară activitatea medicii de familie şi medicii 

specialişti din  ambulatoriul de specialitate constituie o garanţie a stabilităţii 

acestora în sistemul sanitar şi de creare a premizelor necesare pentru  

protejarea praxisului medical. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, consideră că preţul 

de vânzare al spaţiilor medicale, prevăzut în prezenta iniţiativă  legislativă, 

este stimulativ şi ţine seama de posibilităţile financiare extrem de reduse ale 

medicilor şi de faptul că aceste spaţii nu pot fi folosite decât pentru activităţi 

medicale şi/sau activităţi conexe actului medical. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  apreciază că în propunerea legislativă se 

prevede că  vânzarea acestor spaţii medicale se poate face şi cu plata în rate.  

Sumele care vor fi obţinute din vânzarea spaţiilor medicale se fac la 

bugetul de stat  în cotă de 10%, diferenţa de 90% fiind virată către bugetele 
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locale respective pentru a fi utilizată în realizarea unor proiecte de interes 

public ce vor fi aprobate de consiliile judeţene sau locale vânzătoare.   

Înstrăinarea spaţiilor şi a terenurilor dobândite în condiţiile prevăzute 

de iniţiativa legislativă, prin vânzare, se poate face prin exercitarea dreptului 

de preemţiune. 

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

dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru a se discuta împreună cu 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 care are acelaşi obiect de 

reglementare. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, comisia  a luat în dezbatere şi avizare 

propunerea  legislativă pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 7/2007 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului  (Pl-x 578/2008), 

respinsă de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2008. 

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

iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare amendarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, propunându-se, 

în principal, următoarele: 

- completarea art. 1 alin. (2) cu o nouă literă, lit. m), cu următorul 

cuprins: 

„m) este studentă la cursurile învăţământului universitar, organizat 

potrivit legii, pe durată normală a studiilor, cu condiţia ca studiile să fie 

frecventate în mod obligatoriu pe parcursul anilor de studii. Dacă din diverse 

motive, cu excepţia cazurilor de natură medicală, studenta întrerupe 

cursurile, nu va mai beneficia de această indemnizaţie conform legii.” 
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- completarea art. 12 cu un nou alineat, alin. (23), cu următorul 

cuprins: 

„(23) Indemnizaţia încasată se returnează integral statului dacă mama 

studentă, nu îşi mai continuă studiile universitare după perioada de concediu 

maternal prevăzută de lege.” 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că potrivit prevederilor Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă persoanelor care, în ultimul 

an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri 

profesionale supuse impozitului pe venit. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, deoarece pe parcursul vieţii active 

pot să apară diverse situaţii care  conduc la întreruperea temporară a 

activităţii profesionale, legea  a prevăzut perioade de asimilare cum sunt: 

- cele în care persoanele au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, 

stabilită conform legii; 

- au beneficiat de concedii pentru incapacitate temporară de muncă şi 

indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate , potrivit legii; 

- au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public 

de pensii în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din 

iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive 

economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii şi altele 

asemenea. 

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

perioade asimilate sunt incluse şi perioadele în care o persoană a urmat 
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cursurile unei instituţii de învăţământ superior, cu condiţia absolvirii 

acestora cu diplomă sau cu licenţă. 

În consecinţă, domnia sa propune avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

Comisia votează, în unanimitate, avizarea negativă a propunerii 

legislative pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 7/2007 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului  (Pl-x 578/2008). 

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi,  comisia a discutat situaţia de la 

Spitalul de Copii „Prof.Dr.Victor Gomoiu” dispunând măsurile de rigoare. 

De asemenea, comisia a mai discutat şi alte probleme privind activitatea 

curentă a comisiei. 

 

La punctul şase 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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