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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 21.06.2005 între orele 14,00-18,30 , având următoarea ordine de 

zi: 

1. Audieri asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru aprobarea 

concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic 

Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate 

privată a statului (PLX 217/2005). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru 

aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul 

Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate 

publică şi proprietate privată a statului (PLX 217/2005). 

3. Audieri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 
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Original



organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

(PLX 234/2005). 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate (PLX 234/2005). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea lit.i) a alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 privind 

statutul poliţistului (PLX 231/2005). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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, senatori, 

profesori universitari şi directori de spital, distinse personalităţi ale lumii 

medicale româneşti, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, Ministerului  Finanţelor Publice şi ai 

principalelor confederaţii sindicale. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la audierile asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru aprobarea 

concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic 

Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate 

privată a statului (PLX 217/2005), adoptat de către Senat în şedinţa din 2 

iunie 2005. 
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

Spitalul Fundeni a fost construit între anii 1956 – 1959 şi a reprezentat, 

încă de la început, o citadelă a profesionalismului, devotamentului faţă de 

pacienţi şi un centru de  referinţă al cercetării medicale româneşti. În 

decursul existenţei sale Spitalul Fundeni a beneficiat de aportul 

excepţional al unor nume ilustre ale lumii medicale precum  

prof.dr.E.Proca, prof.dr.Beroniade şi prof.dr.Dan Setlacec. 

Datorită importanţei sale atât din punct de vedere medical în 

asigurarea stării de sănătate a populaţiei cât şi a învăţământului şi 

cercetării ştiinţifice, Spitalul Fundeni a fost declarat, în anul 1999, Institut 

clinic de interes naţional şi a fost trecut în subordinea Ministerului 

Sănătăţii. 

În prezent, Institutul Clinic Fundeni are un număr de 1.118 paturi şi 

un colectiv de 1.500 salariaţi, dintre care 289 de medici fiind , ca mărime 

şi volum de activitate, prima unitate medicală din ţară. 

Performanţele profesionale de excepţie ale personalului medical au 

determinat o creştere constantă, cantitativă şi calitativă a serviciilor 

medicale oferite de Institutul Clinic Fundeni. 

Astfel, pe lângă specialităţile tradiţionale care există şi care se 

dezvoltă permanent, respectiv medicină internă, gastroenterologie, 

hematologie, neurologie, pediatrie, chirurgie generală şi chirurgie 

urologică, anestezie – terapie intensivă în ultimii 10 ani în această unitate 

sanitară s-au realizat procedee terapeutice, tehnici chirurgicale, 

supraspecializări unice în sistemul medical românesc şi printre puţinele 

din Europa precum transplantul renal, transplantul de ficat şi transplantul 

de măduvă. 

Baza  materială a Institutului Clinic Fundeni a fost, cu toate 

deficienţele şi obstrucţiile financiare, în mod permanent lărgită şi 

modernizată. Ca  Centrul de excelenţă , Institutul Clinic Fundeni are o 
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dotare tehnică comparabilă cu a celorlalte spitale europene dotare 

realizată  printr-o serie de  credite guvernamentale . 

Rezultatul acestor investiţii bugetare, dar şi al eforturilor constante 

ale conducerilor succesive ale Institutului de atragere de donaţii şi 

sponsorizări din partea persoanelor fizice sau persoanelor juridice, se 

concretizează în existenţa unei dotări tehnico-materiale de excepţie , fapt 

atestat de experţii de la  IFC-Divizia de investiţii a Băncii Mondiale care 

au evaluat spitalul. 

Profesionalismul şi dăruirea personalului medical, de o înaltă 

calificare şi probitate morală şi baza materială – aparatură medicală, 

condiţii hoteliere – a dus la creşterea constantă a adresabilităţii pacienţilor 

din întreaga ţară. Astfel , în anul 2000 erau 32.267 pacienţi, iar în anul 

2004 s-au internat 51.000 pacienţi, din care 60 % provin din toată ţara. 

Trebuie menţionat faptul că Institutul Clinic Fundeni este o veche 

şi prestigioasă bază clinică, peste 20 % dintre medici beneficiind şi de 

calitatea de cadre universitare. Anual, sute de studenţi şi circa 200 de 

rezidenţi îşi desăvârşesc pregătirea profesională universitară, respectiv 

postuniversitară fiind atent îndrumaţi şi coordonaţi de personalul de 

specialitate a institutului. De asemenea, în cadrul institutului se 

organizează, anual, peste 40 de cursuri de pregătire postuniversitară 

pentru medicii din sistemul sanitar din întreaga ţară. 

Domnia sa a subliniat că privatizarea Institutului Clinic Fundeni , 

care reprezintă „nava amiral a medicinii româneşti”, nu reprezintă un 

lucru înţelept, fiind absolut necesar ca unitatea să rămână una strategică, 

fiind singura instituţie medicală din România unde se efectuează 

transplant de măduvă sau transplant hepatic. 

Concesionarea, pe o perioadă de 49 de ani, a unor servicii publice 

desfăşurate de Institutul Clinic Fundeni , a unor bunuri imobile 

proprietate publică a statului, precum şi a unor bunuri mobile proprietate 
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privată a statului, urma să se facă către persoanele care, în urmă cu un an, 

au cheltuit 200.000 de euro de la buget pentru pregătirea managerială a 

unor directori din cadrul Institutului care sunt nume de marcă în lumea 

medicală şi nu aveau nevoie de o astfel de pregătire, precum prof.dr.Irinel 

Popescu, prof.dr.Dan Tulbure sau prof.dr.Ionel Sinescu. De asemenea, 

cele 32 de ha de teren din jurul clădirilor pot ajunge la îndemâna unei 

persoane oarecare care, prin concesionare, le poate utiliza în scopuri 

străine sistemului sanitar. 

Motivaţiile acestei acţiuni sunt de ordin financiar, respectiv 

„însemnate deficite financiare , cu impact semnificativ asupra activităţii 

normale a Institutului”, după cum reiese din expunerea de motive a 

ordonanţei de urgenţă şi ignoră, cu bună ştiinţă, argumentele solide de 

ordin medical, social şi ştiinţific care pledează, indiscutabil, împotriva 

acestui demers, a mai subliniat domnia sa . 

Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport precum şi Comisia 

pentru învăţământ a Senatului şi-au însuşit aceste argumente şi, în şedinţa 

din 2 iunie a.c., Plenul Senatului a adoptat proiectul de lege privind 

respingerea prezentei ordonanţe de urgenţă. 

În urma audierilor şi a discuţiilor care au urmat s-au desprins 

următoarele aspecte: 

- Emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 s-a 

făcut fără nici o consultare prealabilă a conducerii institutului şi nici a 

conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 

Bucureşti, care are numeroase baze clinice în acest spital şi ale cărei 

cadre didactice sunt personalităţi de prestigiu ale lumii medicale. 

- Argumentele de ordin financiar care au fost invocate în 

expunerea de motive la prezenta ordonanţă de urgenţă nu rezistă la o 

analiză atentă şi obiectivă; Institutul Clinic Fundeni se află în graficul 

impus de către Ministerul Sănătăţii pentru anul 2005 în ceea ce priveşte 
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decontarea furnizorilor iar datoriile din anul 2004 reprezintă costurile 

operaţiilor de transplant care nu au fost acoperite nici de către Ministerul 

Sănătăţii , nici de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , în 

cadrul programelor  naţionale de sănătate; costurile angajamentelor legale 

pentru furnizorii de medicamente şi materiale sanitare, precum şi 

costurile privind serviciile medicale acordate pacienţilor, care s-au situat 

peste indicatorii contractaţi , se datorează exclusiv faptului că peste 65 % 

dintre  bolnavii internaţi sunt transferaţi de la alte unităţi spitaliceşti din 

ţară sau din municipiul Bucureşti. 

- Nu există deficite generate de managementul actual, ci este 

vorba de datorii istorice ( 456 miliarde lei), datorii care persistă de ani de 

zile şi care nu se datorează managementului de la Institutul Clinic 

Fundeni . Institutul Clinic Fundeni este una din puţinele, dacă nu singura 

unitate medicală din ţară care derulează concomitent trei programe de 

transplant ( renal, hepatic şi medular de mare importanţă pentru viaţa 

pacienţilor; din punct de vedere financiar, efectuarea acestor intervenţii 

medicale în ţară a însemnat realizarea unor importante economii la 

bugetul de stat, care suportă, potrivit legii,  contravaloarea acestor 

tratamente medicale în clinicile din străinătate; trecerea activităţii de 

transplant desfăşurate în institut, în sistem privat reprezintă anularea 

eforturilor şi acumulărilor de până acum spre o medicină europeană, 

viabilă şi competitivă. 

- Este previzibilă strategia unui investitor privat de a refuza 

tratarea pacienţilor din teritoriu care suferă de boli grave şi a căror 

îngrijiri sunt costisitoare şi de a orienta activitatea medicală către alte 

segmente care sunt profitabile şi care să permită recuperarea rapidă a 

investiţiei. 

- Institutul Clinic Fundeni reprezintă o tradiţională şi 

prestigioasă bază clinică , cadrele universitare care desfăşoară în acelaşi 
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timp activitate medicală şi didactică universitară, primesc indemnizaţii 

clinice care nu vor fi suportate de investitorul privat. 

- În cadrul Institutului Clinic Fundeni funcţionează colective 

de cercetare, aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Medicale şi care 

derulează importante contracte de cercetare ştiinţifică medicală cu 

parteneri din ţară şi străinătate; acest gen de activităţi nu se pot desfăşura 

cu aceeaşi eficienţă într-o unitate privată care are, ca principal scop, 

recuperarea investiţiei şi astfel programele de cercetare medicală vor fi 

întrerupte. 

- Institutul Clinic Fundeni este, totodată, unitate medicală 

strategică deoarece secţia de radioterapie a institutului se află în 

subordinea Centrului de Cercetare al Ministerului Apărării Naţionale; în 

condiţiile privatizării, acest caracter al unităţii spitaliceşti nu s-ar mai 

putea păstra. 

În urma audierilor şi a discuţiilor s-au concluzionat următoarele: 

- În nici una din ţările europene nu a fost privatizat un spital 

de importanţa Institutului Clinic Fundeni ; ca şi în cazul Institutului 

Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 

„Cantacuzino” Bucureşti, privatizarea Institutului Clinic Fundeni ar duce 

la pierderea unei unităţi strategice pentru politica de sănătate şi la oprirea 

activităţii acestei baze clinice şi centru de cercetare al Academiei de 

Ştiinţe Medicale , deoarece o instituţie privată nu-şi va permite să cheltuie  

bani pentru activităţi neprofitabile investitorului, dar care sunt obligatorii 

pentru funcţionarea sistemului de sănătate; în toate ţările europene, aceste 

unităţi strategice necesare învăţământului, cercetării şi promovării 

activităţilor de vârf în domeniul medical sunt menţinute ca unităţi sanitare 

publice şi sunt protejate de către stat. 

- Privatizarea în sănătate este necesară şi trebuie făcută cu 

discernământ dar să nu înceapă cu Institutul Clinic Fundeni care 
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reprezintă „ nava amiral  a medicinii româneşti”; menţinerea ca unitate 

publică se justifică şi prin faptul că peste 65 % din bolnavii internaţi sunt 

transferaţi de la alte unităţi spitaliceşti din ţară sau din municipiul 

Bucureşti. 

- Pentru o analiză mai aprofundată a situaţiei şi acordarea unui 

vot de conştiinţă, comisia a solicitat conducerii Institutului Clinic Fundeni 

să înainteze un raport financiar până la data de 24.06.2005; totodată s-a 

hotărât ca, până la viitoarea şedinţă a comisiei, membrii comisiei să 

efectueze o vizită de documentare şi informare la Institutul Clinic 

Fundeni . 

- Deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 

este în vigoare şi îşi poate produce efectele şi, în scurt timp se vor întocmi 

caietele de sarcini în vederea demarării procesului de privatizare, comisia 

a hotărât ca decizia finală să fie luată la următoarea şedinţă din data de 

28.06.2005. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, ca dezbaterile asupra 

proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii 

publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării 

unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului (PLX 

217/2005) să fie amânate pentru următoarea şedinţă a comisiei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la audieri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

(PLX 234/2005) adoptat de către Senat în şedinţa din 9 iunie 2005. 
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După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002 în sensul introducerii în categoria asiguraţilor a persoanelor 

returnate sau expulzate, precum şi a celor care sunt victime ale traficului 

de persoane. Se propune , totodată, modificarea prevederilor referitoare la 

funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, astfel ca statutul 

propriu să nu mai fie aprobat de către Consiliul de administraţie ci de 

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, cu avizul Consiliului de administraţie, precum şi modificarea 

prevederilor referitoare la atribuţiile Consiliului de administraţie al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

În urma audierilor şi a discuţiilor care au urmat s-au desprins 

următoarele aspecte: 

- Reprezentanţii confederaţiilor sindicale, prezenţi la audieri 

au arătat faptul că organizaţiile sindicale şi patronale care apără drepturile 

şi promovează interesele principalilor contribuabili la sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate, nu au fost consultate înaintea emiterii 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005; de asemenea, 

promovarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 s-a făcut 

prin încălcarea prevederilor legale în vigoare, fără avizul Consiliului 

Economic şi Social şi avizul Consiliului de administraţie al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

- De asemenea s-a atras atenţia asupra faptului că prin 

adoptarea ordonanţei de urgenţă copiii, gravidele şi lehuzele vor fi 

obligaţi să plătească pentru medicamentele prescrise diferenţa dintre 

preţul de referinţă sau preţul de decontare şi preţul de desfacere al 

medicamentelor în farmacii. 
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- Totodată, prin aceste prevederi sistemul de asigurări sociale 

de sănătate şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt subordonate, 

în totalitate, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului  Finanţelor Publice , 

continuându-se politica de restrângere a autonomiei Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

- Până în anul 2004, construcţia bugetară impusă de către 

Ministerul Finanţelor Publice a prevăzut cheltuieli mai mici decât 

veniturile rezultând bugete excedentare; astfel, banii pentru sănătate au 

fost folosiţi pentru acoperirea găurilor din economie, fapt care rezultă, cu 

claritate, din Raportul Băncii Mondiale la Capitolul IV; la sfârşitul anului 

2002 exista un excedent de 15.000 miliarde lei care, prin încălcarea legii 

finanţelor publice, nu a fost folosit pentru construcţia bugetară a anului 

2003; aceeaşi ilegalitate s-a perpetuat şi în anul 2003, înregistrându-se un 

excedent de 7.000 miliarde lei; la sfârşitul anului 2003 disponibilităţile 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate erau în sumă de 23.000 miliarde 

lei. 

- Prin eforturile comune al Comisiei pentru sănătate şi familie 

şi ale Curţii de Conturi a României s-a dovedit că, în perioada 2002 – 

2003, de la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate a fost 

deturnată suma de 23.000 miliarde lei; acest fapt se află consemnat şi în 

raportul Curţii de Conturi a României . 

- Echilibrul în sistemul sanitar nu se poate realiza fără 

autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate să devină  fond public 

privat, astfel încât toţi banii colectaţi pentru sănătate să se întoarcă la 

oameni; în acest sens se impune promovarea, de urgenţă, a iniţiativei 

legislative privind asigurările sociale de sănătate care aşteaptă votul final 

al Senatului, precum şi abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.150/2002 care a „naţionalizat” practic acest fond; colectarea 
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contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate trebuie să se execute de 

către organismele specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi nu de către ANAF; este încurajator faptul că, pentru prima 

dată, reprezentantul Ministerului  Finanţelor Publice , dl.Nicolae Ivan , 

secretar de stat şi-a exprimat sprijinul privind autonomia Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate ; 

- Scutirea pensionarilor de la plata contribuţiei pentru 

asigurările sociale de sănătate a reprezentat o deturnare a banilor din 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , în Fondul de 

pensii. 

- Copiii şi femeile gravide reprezintă populaţii cu nevoi 

speciale, care trebuie să beneficieze de gratuitate la medicamente şi nu de 

compensare la nivelul preţului de referinţă; lista cuprinzând medicamente 

gratuite trebuie revăzută şi completată. 

- De asemenea s-a constatat că, an de an, Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate este grevat de anumite categorii de 

persoane speciale care sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate, precum pensionarii; contribuţia datorată pentru 

această categorie de persoane care au venituri foarte mici şi care 

reprezintă  cea mai mare adresabilitate la serviciile medicale, trebuie să 

fie suportată de la bugetul de stat. 

- Începând cu anul 1990 şi până în prezent, fondurile pentru 

sănătate au scăzut în mod constant, an de an; bugetul pentru sănătate 

pentru anul 2005, aprobat în anul 2004, este cel mai scăzut din 1990 şi 

până în prezent, fiind cu aproximativ 30 % mai mic decât cel din anul 

2004. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie a aprobat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (PLX 234/2005) 

cu următoarele amendamente principale: 

- Problema fundamentală din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 38/2005 o reprezintă faptul că atât femeile gravide cât şi 

copiii reprezintă populaţia cu nevoi speciale care trebuie să beneficieze, 

în continuare, de gratuitate la medicamente şi nu de compensarea la 

nivelul preţului de referinţă sau de decontare; astfel, comisia a aprobat ca 

textul alin.(1) al art.26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

38/2005 să se elimine. 

- Pensionarii reprezintă categoria de persoane cu nevoi 

speciale exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

cu cea mai mare adresabilitate la serviciile medicale; comisia a hotărât ca 

plata contribuţiei datorate pentru această categorie de persoane să fie 

suportată de la bugetul de stat ( art.54, alin.(1), lit.a)). 

- Comisia a hotărât, de asemenea, să întărească autonomia 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin scoaterea acestei instituţii 

publice, autonome şi de interes naţional de sub coordonarea Ministerului 

Sănătăţii ( art.60 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002); totodată, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate este preşedintele consiliului de administraţie şi este numit de 

primul ministru dintre membrii Consiliului de administraţie, la 

propunerea Ministerului Sănătăţii ( art.71 , alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 150/2002); după cum rezultă, preşedintele Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nu va mai îndeplini funcţia de secretar 

de stat în Ministerul Sănătăţii . 

- Pentru creşterea responsabilităţii conducerii caselor de 

asigurări de sănătate privind cheltuirea eficientă a fondurilor, comisia a 

hotărât ca directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate să încheie 
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un contract de management ( art.81 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 150/2002). 

 

La punctul  cinci al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de 

Lege pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 

privind statutul poliţistului (PLX 231/2005). 

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

comisiei medicii încadraţi în reţeaua sanitară a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, membrii ai Colegiului Medicilor din 

România şi având grad profesional de ofiţeri de poliţie, îşi exercită 

profesia de medic în baza Legii nr.306/2004 privind exercitarea profesiei 

de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 

România , cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art.11 

alin.(3) din acest act normativ, medicii pot desfăşura activităţi medicale 

conform pregătirii profesionale în sistem public de sănătate sau/şi în 

sistemul privat, fie ca angajaţi, fie ca persoană fizică independentă pe 

bază de contract, iar, în condiţiile legii, pot înfiinţa  cabinete de practică 

medicală.  

Potrivit lit.i) a alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 se 

interzice poliţistului să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru 

care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor 

de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-

artistic, aceştia nu-şi pot desfăşura activitatea ca medici şi în afara reţelei 

sanitare a Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Această situaţie are un puternic efect negativ asupra profesiei de 

medic, profesie care are ca principal scop asigurarea stării de sănătate 

prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, menţinerea şi recuperarea 

 13



sănătăţii individului şi a  colectivităţii şi are la baza exercitării sale 

independenţa şi libertatea profesională a medicului. 

Pentru ca medicii din reţeaua sanitară a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor să-şi poată desfăşura activitatea medicală în 

condiţiile prevăzute de Legea nr.306/2004, se impune modificarea lit.i) a 

alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să 

avizeze favorabil proiectul de Lege pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al 

art.45 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PLX 231/2005) 

în forma înaintată de către Guvern. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiilor. 

 

La punctul 7 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. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (15) au absentat 

motivat dl.dep.dr.Boeriu Valeriu Victor (Grupul Parlamentar al PNL), 

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

Mitrea (Grupul Parlamentar al PSD) . 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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