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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 24  şi  25.02.2004

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 24.02.2004 între orele 15,00 � 18,00 şi  în ziua de 25.02.2004

între orele 9,00 � 16,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind exercitarea

profesiunii de medic dentist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Medicilor Dentişti din România  ( PL  nr.369/2003).

2. Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea şi

funcţionarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în

regim de continuitate   ( PL nr.427/2003).

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în

unanimitate.

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, distinşi

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Uniunii Naţionale a Asociaţiilor de

Stomatologie.

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

legislativă privind exercitarea profesiunii de medic dentist, înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ,



2

recomandările Uniunii Europene în vederea armonizării legislaţiei noastre la

legislaţia europeană au determinat elaborarea propunerii legislative care să

respecte cerinţele stabilite de directivele sectoriale ale Uniunii Europene ,

inclusiv înlocuirea denumirii specializării de stomatologie cu cea de medicină

dentară.

Prezenta propunere legislativă stabileşte cadrul general de exercitare a

profesiei de medic dentist, dreptul de liberă practică, condiţiile în care se obţine

autorizaţia de liberă practică  şi drepturile, obligaţiile şi incompatibilităţile

medicilor dentişti. De asemenea, propunerea legislativă reglementează

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din

România având la bază principiile autonomiei şi descentralizării.

În urma audierilor şi a dezbaterilor generale s-au desprins următoarele

aspecte principale:

- Ministerul Sănătăţii , prin Documentul de Poziţie la Capitolul 2 de

negocieri, privind libera circulaţie a persoanelor şi-a asumat angajamentul faţă

de Comisia Europeană, de a promova până la sfârşitul anului 2004 proiectul de

Lege privind exerciţiul profesiei de medic dentist, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România , prin armonizare

completă la Directivele Uniunii Europene nr.78/686 şi 78/687 CEE ;

- Ministerul Sănătăţii a elaborat proiectul de lege care a fost dezbătut

cu asociaţiile profesionale din domeniu şi cu experţii Ministerului Integrării

Europene; în cadrul negocierilor care au avut loc în luna octombrie la Bruxelles,

partea română şi-a asumat angajamentul de a include în acest proiect

observaţiile Comisiei Europene cum ar fi referirea la Elveţia separat de statele

membre ale Uniunii Europene şi respectiv a Spaţiului Economic European,

nominalizarea categoriilor de cetăţeni ai statelor membre în conformitate cu

prevederile regulamentului nr.1612/68, acordarea dreptului de exerciţiu al

acestei profesii şi beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung dobândit

conform normelor Uniunii Europene  şi inserarea principiilor de jurisprudenţă



3

care rezultă din hotărârile Curţii de Justiţie ( de exemplu cazul Hocsman ).

În prezent, forma finală a acestui proiect de lege care cuprinde,  în cele 78

de articole toate aceste observaţii şi recomandări agreate de Comisia Europeană,

se află la Guvern spre dezbatere şi aprobare.

- după cum a arătat reprezentantul Ministerului Sănătăţii , aprobarea

proiectului de lege în forma elaborată de Ministerul Sănătăţii este una din

condiţiile de închidere a Capitolului 2 �  Libera circulaţie a persoanelor� ;

- ca o măsură de compatibilizare cu directivele Uniunii Europene ,

legea trebuie să cuprindă prevederi privind recunoaşterea mutuală a dovezilor de

medic dentist, precum şi măsuri destinate să faciliteze exerciţiul dreptului de

stabilire şi a liberei prestări de serviciu a medicilor dentişti , care exercită

profesia cu titlu de salariat, respectiv cu titlu independent; caracterul liberal al

profesiei se manifestă în ambele situaţii;

- un alt aspect se referă la definirea domeniului de activitate a

profesiei, cu respectarea normelor şi regulilor deontologice care reglementează

această profesie. Este necesar să se precizeze sectoarele de activitate la care au

acces medicii dentişti şi anume: de prevenţie, de diagnostic şi tratament al

anomaliilor şi bolilor dinţilor, gurii, maxilarelor şi ţesuturile adiacente;

- întrucât prin Legea nr.495/2002 a fost deja ridicată bariera de

domiciliu sau rezidentă a persoanelor care au o profesie cu caracter liberal se

apreciază că această precizare trebuie eliminată din cuprinsul legii.

În concluzie, comisia prin cuvântul dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a atenţionat că, deşi Ministerul Sănătăţii şi-a asumat

responsabilitatea elaborării normelor armonizate la directivele Uniunii Europene

privind exercitarea profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent

medical şi moaşă, nici unul dintre proiectele de lege nu a fost înaintat comisiei.

Referitor la proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de medic dentist,

Ministerul Sănătăţii tergiversează elaborarea proiectului de lege şi blochează, de

4 luni, iniţiativa legislativă a comisiei. În felul acesta Ministerul Sănătăţii a
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întârziat negocierile de aderare printr-un formalism inadmisibil.Propunerea

legislativă iniţiată de comisie în colaborare cu specialişti în domeniul medicinii

dentare, este corelată , în totalitate, cu directivele Comunităţii Europene în

materie, respectând cerinţele europene.

În finalul dezbaterilor,comisia a hotărât, în unanimitate, acordarea unui

termen maxim, până la 15 martie 2004, până la care proiectul de lege să fie

depus la comisie,  urmând a fi dezbătut împreună cu propunerea legislativă.

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

propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea centrelor de

permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale în regim de continuitate.

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  că

pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale primare şi asigurarea accesului

permanent al populaţiei la serviciile de sănătate, este necesară înfiinţarea

centrelor de permanenţă prin implicarea directă a medicilor de familie  în

rezolvarea cazurilor de competenţa lor profesională.  Aceste centre  vor asigura

degrevarea segmentelor de asistenţă medicală ambulatorie şi spitalicească

determinând, implicit, reducerea cheltuielilor la aceste niveluri.

În urma dezbaterilor care au avut loc s-au desprins următoarele

amendamente principale:

- medicii de familie asigură atât  serviciile medicale de urgenţă cât şi

serviciile medicale cuprinse  în pachetul de bază  prevăzut în Normele

metodologice de aplicare a Contractului � Cadru ;

- centrele de permanenţă se organizează în zone izolate sau în

localităţi care nu au spitale pluridisciplinare;

- organismele implicate în înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

centrelor de permanenţă sunt  direcţiile de sănătate şi  consiliile locale, a căror

atribuţii sunt stabilite cu claritate ;

- centrele de permanenţă vor fi deservite de ambulanţele din cadrul
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celei mai apropiate substaţii a serviciului judeţean de ambulanţă.

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât,

în unanimitate , adoptarea propunerii legislative cu amendamentele care vor face

obiectul raportului comisiei.

În finalul lucrărilor, comisia a dezbătut şi alte  probleme, precum

participarea domnului dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei la  şedinţa

Comitetului Strategic Naţional care a avut ca temă �Modalităţi privind

îmbunătăţirea  sistemului de sănătate�. În cadrul referatului �Model de simulare

pentru competenţa financiară �expertul internaţional � Proiect GVG � a subliniat

că , până în prezent, în România, nu s-a făcut nici o reformă în sănătate, sistemul

de asigurare prezent fiind un simulacru care pune în pericol intrarea în Uniunea

Europeană .

În alocuţiunea sa , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a

scos în evidenţă greutăţile cu care se confruntă sistemul sanitar subliniind

necesitatea autonomiei financiare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Din numărul total al membrilor comisiei ( 16 ) au absentat motivat

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD )  şi doamna dep.dr.Ana

Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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