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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat. 

La lucrările comisiei participă, ca invitaţi dl.Ervin Szekely, secretar de 

stat, Ministerul Sănătăţii , dl.Bogdan Lehel, vicepreşedinte al Autorităţii 

Naţionale a Persoanelor cu Handicap, doamna Luminiţa Gheorghiu, 

preşedinte, Liga pentru Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din 

România , doamna Vanda Florea, director, Fundaţia „Trebuie”, doamna 

dr.Stoiculescu, preşedinte, Comisia evaluare  ( expertiză) persoane adulte cu 

handicap sector 3 Bucureşti. 

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

preşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLX 193/2006)              

( sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială) . 
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2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă 

funcţii publice ( Plx nr.267 /2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2006 privind măsurile ce se aplică 

pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare ( PLX 

304/2006).  

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la dezbateri asupra 

proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap ( PLX 193/2006), adoptat de către Senat în şedinţa din 16 

martie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

data de 29 septembrie 2005 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului 

nr.1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, 

integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 

– 2013 „Şanse egale pentru persoanele cu handicap – către o societate fără 

discriminări”, fundamentată pe exigenţele existente în documentele 

europene şi internaţionale, în mod deosebit pe prevederile Cartei Sociale 

Europene, revizuite, ratificată prin Legea nr.74/1999, precum şi pe 

propunerile organizaţiilor neguvernamentale. 

Strategia naţională este centrată pe persoana cu handicap, aceasta fiind 

considerată cetăţean cu drepturi şi obligaţii depline. Ea are ca scop 
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asigurarea exercitării, de către persoanele cu handicap, a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale în vederea creşterii calităţii vieţii lor.   

Pentru asigurarea acestui deziderat şi o abordare integrată la nivel 

naţional, a fost necesară revizuirea legislaţiei existente în domeniul 

protecţiei a persoanelor cu handicap, urmărindu-se crearea cadrului pentru 

respectarea interesului persoanei cu handicap, în conformitate cu nevoile 

sale individuale, reducerea riscurilor de excluziune socială şi   facilitarea 

participării depline şi active la viaţa comunităţii. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 privind protecţia 

specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap a fost aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, multe dintre conceptele terminologice, 

responsabilităţile instituţionale şi prevederi nemaifiind în concordanţă cu 

situaţia prezentă, cu necesitatea adaptării la piaţa muncii şi cu noua legislaţie 

europeană în domeniu.  

Proiectul de lege a fost elaborat în colaborare cu organizaţiile 

neguvernamentale cu activitate reprezentativă în domeniul handicapului, în 

cadrul mai multor întâlniri de lucru, precum şi cu structurile asociative ale 

autorităţilor publice locale. El a fost pus în dezbatere publică şi au fost 

primite peste 150 de observaţii, inclusiv de la persoane fizice. 

Proiectul promovează cu prioritate măsuri active de protecţie şi 

independenţă personală faţă de dependenţa de ajutoarele instituţionale, aşa 

cum a fost prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/1999 

privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare. Este introdusă prestaţia socială de buget personal 

complementar care, pe de o parte, dă posibilitate persoanei cu handicap sau 
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reprezentantului legal să aleagă serviciul necesar iar pe de alta, va determina 

eficienţa sistemului prin eliminarea barierelor birocratice. Bugetul personal 

complementar presupune valorizarea unor drepturi şi facilităţi, de exemplu: 

taxe de abonament radio/TV, plata abonamentului telefonic, plata taxei 

pentru abonamentul la curentul electric.  

Unul dintre principiile pe care se bazează proiectul de act normativ, în 

acord cu procesul descentralizării şi al consolidării capacităţii administrative 

a autorităţilor implicate, este principiul egalizării şanselor. Egalizarea 

şanselor este procesul în cadrul căruia serviciile devin disponibile tuturor 

cetăţenilor, inclusiv persoanelor cu handicap şi, în acest sens, proiectul 

acordă atenţie deosebită măsurilor specifice pe care autorităţile publice 

locale trebuie să le ia în vederea realizării accesului persoanelor cu handicap 

la toate serviciile din comunitate, fiind resimţită necesitatea unei implicări 

publice mai mari în dezvoltarea politicii sociale. 

Sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap trebuie dezvoltat 

astfel încât să răspundă nevoilor reale ale persoanelor, prin crearea 

serviciilor corespunzătoare la nivelul comunităţii, bazate pe o strategie clară 

şi în conformitate cu particularităţile locale. Proiectul pune accent pe 

dezinstituţionalizare,  pe crearea de servicii alternative prin: 

-   afirmarea conceptului conform căruia familia este mediul cel 

mai prielnic pentru îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap, familiei 

fiindu-i necesar sprijin adecvat, în baza evaluării nevoilor sale; 

- introduce ocupaţia de asistent personal profesionist care va 

putea lua în îngrijire persoane cu handicap grav şi accentuat fără condiţii de 

locuit şi fără un venit la nivelul salariului mediu pe economie, printre care: 

copii care împlinesc 18 ani şi ies din sistemul de protecţie a copilului, adulţi 

din centrele rezidenţiale; 
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- propune admiterea într-un centru rezidenţial a unei persoane cu 

handicap ca ultimă soluţie, numai atunci când starea sănătăţii nu permite 

acordarea de servicii în comunitate. 

Este accentuată importanţa tratării în spiritul respectării drepturilor 

omului a persoanelor cu handicap, indiferent unde acestea se află. O atenţie 

deosebită este acordată respectării standardelor specifice de calitate în 

centrele rezidenţiale sau de zi, în vederea asigurării calităţii vieţii şi a 

eliminării oricărei forme de abuz sau de neglijare a persoanelor asistate. 

Proiectul urmăreşte asigurarea continuităţii între măsurile de protecţie 

stabilite pentru copiii cu handicap şi cele stabilite pentru adulţii cu handicap, 

introducând serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi prin faptul că 

asistentul maternal profesionist poate deveni asistent personal profesionist. 

Proiectul acordă o atenţie deosebită ocupării şi încadrării în muncă a 

persoanelor cu handicap prin: 

 - nu condiţionează acordarea indemnizaţiei lunare de nivelul 

veniturilor, dând posibilitatea cumulării acesteia cu veniturile salariale; 

- orientarea profesională şi stabilirea capacităţii de muncă sunt 

atribuţiile comisiei de evaluare; 

- acordă facilităţi pentru angajatori. 

În baza principiului solidarităţii sociale, proiectul elimină excepţiile 

de la obligaţia de angajare a persoanelor cu handicap atât pentru agenţii 

economici cât şi pentru instituţiile publice. Ca noutate faţă de actul normativ 

în vigoare, este introdusă posibilitatea de opţiune pentru persoanele juridice 

care nu-şi îndeplinesc această obligaţie, astfel: 
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- de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă egală cu salariul 

minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au 

angajat persoane cu handicap;   

- de a achiziţiona produse sau servicii de la unităţi protejate 

autorizate, în valoare egală cu salariul minim brut pe ţară înmulţit cu 

numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.  

Această posibilitate de opţiune va avea un efect benefic asupra 

activităţii unităţilor protejate şi va determina creşterea numărului de 

persoane cu handicap angajate. 

Faţă de actul normativ în vigoare, proiectul de lege prevede 

diversificarea realizării de accesibilităţi şi, în mod deosebit, în mediul 

informaţional şi comunicaţional, de exemplu: serviciile de informare, 

emisiunile TV, pagini web. Barierele de atitudine şi de mediu între 

persoanele cu handicap şi comunitate trebuie eliminate, fiecare persoană 

având dreptul, în condiţii de egalitate, la folosirea sau exercitarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege.  

O atenţie deosebită este acordată în proiect parteneriatelor eficiente şi 

inovatoare  între autorităţile publice, centrale sau locale, cu organizaţiile 

neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintă interesele 

acestora. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

solicită reprezentantului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

punctul de vedere asupra celor aproximativ 200 de amendamente depuse la 

proiectul de lege. 

Dl.Bogdan Lehel subliniază că Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap se pronunţă pentru aprobarea proiectului de lege în 

forma adoptată de către senat şi că este împotriva amendamentelor depuse. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se declară 

nemulţumit de răspunsul primit şi, pentru o clarificare punctuală, solicită 

opinia reprezentantului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 

asupra amendamentului de la art.16 alin.(2). 

„(2) Preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu 

însoţitorii, asistenţii personali sau asistenţii personali profesionişti, după caz, 

au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, indiferent de 

forma de învăţământ.” 

O persoană cu handicap care se poate deplasa numai cu însoţitor, 

subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , nu are acces la 

acest drept fără sprijinul însoţitorului. 

Domnia sa propune dl.Bogdan Lehel să se pronunţe asupra tuturor 

amendamentelor, în ordinea articolelor din proiectul de lege. 

Referindu-se la amendamentul prezentat la art.1, dl.Boghdan Leher 

arată că textul propus reiterează prevederi din alte legi, de exemplu Legea 

discriminării . textul art.1 este cuprinzător şi suficient, opiniază domnia sa . 

În ceea ce priveşte termenul de „persoană cu dizabilităţi”, propus a-l înlocui 

pe acela de „persoană cu handicap”, Constituţia României îl defineşte pe cel 

din urmă. Înlocuirea termenului presupune modificarea Constituţiei. 

Cele aproximativ 200 de amendamente depuse au fost elaborate cu 

pertinenţă, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . O 

persoană cu handicap care necesită însoţitor, trebuie să beneficieze, în 

permanenţă, de prezenţa acesteia. În caz contrar, se încalcă dreptul persoanei 

cu handicap, conchide domnia sa . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion intervine şi precizează că există copii cu 

dizabilităţi care necesită supraveghere permanentă. Aceeaşi situaţie se 

menţine şi după ce copiii devin adulţi. Autorii amendamentelor nu s-au 
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gândit la situaţia financiară a însoţitorului, ci la greutăţile cu care se 

confruntă familia. Sfera drepturilor persoanelor cu handicap trebuie extinsă, 

apreciază domnia sa . 

Gestul reprezentantului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap de a respinge, aprioric, cele  200 de amendamente elaborate de 

parlamentari, este cel puţin suspect, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . Domnia sa propune ca Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap să analizeze atent aceste amendamente şi să-şi 

exprime, în scris, un punct de vedere bine motivat. 

Proiectul de lege trebuie modificat, arată dl.dep.dr.Luchian Ion . În 

cazurile în care handicapul este ireversibil, reevaluarea la 6 luni sau un an 

reprezintă un abuz. Majoritatea afecţiunilor motorii nu au nici o speranţă de 

vindecare, iar părinţii vin cu copiii bolnavi în spate, creând un spectacol 

revoltător. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi informează că a 

depus un amendament asupra art.6 prin care persoanele cu handicap 

nedeplasabile beneficiază de examinarea la domiciliu de către medicii din 

teritoriu şi membrii comisiei de expertiză pentru evaluare. În acest caz s-a 

apelat la componenta umanitară pentru soluţionarea situaţiei prezentate. 

În prezent, informează dl.Bogdan Leher, copiii cu dizabilităţi se află 

în evidenţa comisiilor judeţene şi, în cazurile de handicap grav, comisia se 

deplasează  la domiciliul copilului. Având în vedere că legislaţia privind 

protecţia copilului a fost lăudată de Consiliul Europei se urmăreşte 

extinderea acesteia şi în cazul persoanelor cu handicap adulte. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că amendamentul dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  este pertinent şi 

soluţionează aceste situaţii jenante. Nu este normal ca un bolnav de scleroză 
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în plăci, care nu este vindecabilă, să fie chemat an de an la comisia de 

evaluare. Comisia pentru sănătate şi familie va aştepta până vineri un punct 

de vedere, în scris, asupra tuturor amendamentelor prezentate, după care va 

decide asupra soluţiei ce urmează a fi adoptată. Domnia sa deşi s-a arătat 

surprins de punctul de vedere exprimat de către reprezentantul Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Handicap se pronunţă, în continuare, pentru 

formula dialogului. 

Scleroza în plăci creează handicapul, intervine dl.dep.dr.Luchian Ion. 

Nu este necesar ca, pentru complicaţiile acestei boli să se elibereze referat 

pentru a întări handicapul. 

Dl.Bogdan Leher solicită cuvântul şi menţionează că aceste aspecte nu 

fac obiectul prezentului proiect de lege. Stabilirea criteriilor de încadrare în 

gradul de handicap se face prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap . 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  intervine şi precizează că prin ordinul 

comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap nr.726/2002 au fost scoase de la handicapul grav 

accidentele vasculare cerebrale şi sechelele. Aceste accidente sunt 

invalidante iar bolnavii necesită însoţitori. Există cazuri în care tinerii de 40 

de ani, care au suferit astfel de accidente nu pot beneficia de sprijin fiind 

pensionaţi de invaliditate. 

Doamna dr.Stoiculescu solicită cuvântul şi precizează că, în 

conformitate cu ordinul comun nr.726/2002, sunt considerate persoane cu 

handicap persoanele care au suferit AVC înainte de vârsta de pensionare şi 

nu au lucrat niciodată. Persoanele care au suferit AVC şi au lucrat sunt 

pensionate într-un grad de invaliditate. Urmările AVC sunt deosebit de grave 
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atât pentru persoanele tinere cât şi pentru cele vârstnice, necesităţile de 

îngrijire şi costul acestora fiind aceleaşi. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  doreşte să cunoască de ce 

schizofrenia, la persoanele de până la 25 de ani, este considerată handicap, 

nu şi pentru persoanele peste această vârstă. Aceste tratament diferenţiat 

reprezintă o discriminare, constată domnia sa . 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian propune să se aloce, săptămâna ce urmează, 

o întreagă şedinţă de comisie pentru dezbaterea tuturor amendamentelor 

depuse. De asemenea, Domnia sa mai propune să fie invitate persoanele 

răspunzătoare de elaborarea listei privind criteriile de încadrare în gradul de 

handicap. 

Este aberant ca bolnavii cu AVC şi schizofrenie, indiferent de vârstă 

să nu fie consideraţi persoane cu grad de handicap grav, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Situaţia persoanelor cu 

handicap s-a înrăutăţit. Dacă în acest proiect de lege se va introduce lipsa 

afecţiunilor care generează handicap, finanţarea se va îmbunătăţi simţitor. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan solicită cuvântul şi reaminteşte că, în anul 

2002, când a fost emis ordinul comun s-a avut în vedere principiul conform 

căruia handicapul congenital reprezintă o problemă a societăţii, în timp ce 

handicapul dobândit este o problemă preponderentă a individului. Este 

necesar ca persoanele adulte să se asigure pentru riscul dobândit. Persoanele 

cu AVC au rămas descoperite. Trebuie găsită o soluţie de tranziţie pentru o 

perioadă de 5 – 10 ani, conchide domnia sa .  

Doamna Luminiţa Gheorghiu solicită cuvântul şi reaminteşte că, în 

anul 2005, s-a făcut o propunere privind reintroducerea în gradul de 

handicap a tuturor persoanelor afectate de AVC, propunere care a fost 

respinsă pe motiv că nu reprezintă o prioritate. 
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Acest proiect de lege trebuie studiat cu toată atenţia deoarece va 

marca activitatea pe următorii 5 – 10 ani, subliniază dl.dep.dr.Luchian Ion. 

În prezent, oamenii nu dispun de suficienţi bani ca să se asigure pentru riscul 

de boală.  

În urma acestor discuţii, domnia sa constată că toţi ce au luat cuvântul 

doresc o lege mai bună. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin doreşte să cunoască care a fost procesul de 

elaborare al acestei iniţiative legislative. De exemplu, la elaborarea art.25 a 

fost consultat Ministerul Finanţelor Publice . 

Acest proiect de lege a fost elaborat în colaborare cu reprezentanţii 

organizaţiilor neguvernamentale , a fost dezbătut în Consiliul Economic şi 

Social, cu toate instituţiile implicate, inclusiv Ministerul Finanţelor Publice . 

Efortul financiar de aplicare a prevederilor  legii este de aproximativ 3.400 

miliarde ROL/an. Tocmai de aceea legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 

2007, pentru a se cuprinde în prevederile bugetare ale anului 2007. La 60 de 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi emise normele de 

aplicare. În ceea ce priveşte criteriile de încadrare în gradul de handicap s-a 

studiat posibilitatea de a se introduce în lege lista afecţiunilor care generează 

un grad de handicap. Aceste criterii se schimbă permanent şi ar impune 

modificarea, în permanenţă, a legii. În ţările membre ale Uniunii Europene 

există o tendinţă de a se pune accent pe integrarea în societate a persoanelor 

cu handicap şi mai puţin pe criteriile medicale de încadrare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că, în prezentul proiect de lege, unele afecţiuni sunt enunţate, 

altele nu. De exemplu se face vorbire despre handicapul vizual, dar nu şi 

despre scleroza în plăci. Nu se poate vorbi, în acest caz, despre disjuncţie 

între criteriile de încadrare în gradul de handicap şi asistenţă. Legea trebuie 
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să asigure un minim de drepturi pentru toate categoriile de persoane cu 

handicap. 

În ceea ce priveşte cadrul legal şi comentariile pe boli legislaţia 

europeană nu este unitară, subliniază dl.dep.dr.Nechita Aurel . În România, 

când se stabileşte lista cu gradele de handicap mai întâi comisiile fac 

propuneri iar Comisia superioară le aprobă. Domnia sa pledează pentru ca 

lista să devină o anexă la prezenta lege. 

După cum a reieşit din prezentul proiect de lege, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , este deosebit de 

important având în vedere multiple implicaţii sociale şi medicale. 

 În urma dezbaterilor s-au desprins următoarele concluzii: 

- Având în vedere multiplele implicaţii sociale şi economice  ale 

Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

comisia a hotărât că până la data de 29.05.2006 Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap să înainteze comisiei , în scris, argumentele de 

respingere sau susţinere pentru fiecare amendament propus. 

- Amendamentele propuse ( în număr de 200 ) sunt pertinente şi 

corecte venind în sprijinul promovării drepturilor persoanelor cu handicap. 

- Comisia a hotărât să fie invitaţi la audieri preşedinţii comisiilor 

de specialitate din Ministerul Sănătăţii pentru a prezenta lista cu criteriile 

medico-psiho-sociale pentru încadrarea în grad de handicap De asemenea 

comisia a apreciat că această listă trebuie să devină o anexă la prezenta lege. 

- Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap     

( PLX 193/2006)  până la şedinţele din perioada 6 – 8 iunie 2006,  pentru a 

da posibilitatea membrilor comisiei şi reprezentanţilor Autorităţii Naţionale 
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pentru Persoanele cu Handicap de a studia şi analiza în amănunt cele 200 de 

amendamente. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond , a propunerii legislative privind controlul 

medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcţii 

publice ( Plx nr.267 /2006) respinsă de către Senat în şedinţa din 5 aprilie 

2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

prin această iniţiativă legislativă se propune instituirea controlului medical 

obligatoriu, inclusiv cel psihiatric, pentru toate persoanele care ocupă funcţii 

publice şi funcţii de demnitate publică. 

Controlul ar urma să se efectueze anual, costul acestuia urmând a fi 

suportat din bugetul instituţiilor în care persoanele care au această obligaţie 

îşi desfăşoară activitatea, iar în baza constatărilor rezultate în urma 

controlului medical efectuat, raportul de serviciu sau cel de demnitate 

publică se suspendă sau încetează, după caz, în condiţiile legii; de asemenea, 

controlul este obligatoriu pentru persoanele care candidează în alegeri sau 

urmează să fie numite în funcţii publice. 

În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a constatat că, în 

conformitate cu ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi 

al ministrului sănătăţii şi familiei nr.508/933/2002 privind aprobarea 

Normelor generale de protecţie a muncii, se prevede că „angajatorii din orice 

domeniu de activitate, atât din cel public, cât şi din cel privat, sunt obligaţi 

să respecte reglementările privind examenul medical la angajarea în muncă, 

controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii.” 
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De asemenea , în prezent, potrivit art.37 din Hotărârea Guvernului 

nr.52/2005 pentru aprobarea Controlului-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anul 2005, asiguraţii în vârstă de peste 18 ani au dreptul şi obligaţia 

de a efectua un control medical anual pentru prevenirea bolilor cu consecinţe 

majore în ceea ce priveşte morbiditatea şi mortalitatea, control care se va 

efectua în luna de naştere a fiecărui asigurat înscris pe lista medicului de 

familie. 

Propunerea legislativă instituie în cuprinsul art.1 obligaţia efectuării, 

anual, a controlului medical general, inclusiv a controlului psihiatric, atât 

pentru persoanele alese sau numite în funcţii de demnitate publică, cât şi 

pentru persoanele numite în funcţii publice. Prin urmare există o 

neconcordanţă între conţinutul articolului menţionat şi titlul propunerii 

legislative, care restrânge domeniul de aplicare la categoria persoanelor care 

ocupă funcţii publice. 

Referitor la art.3 s-a constatat că era necesar să se precizeze care vor fi 

organele abilitate să constate contravenţia şi să aplice sancţiunea amenzii 

contravenţionale. 

Având în vedere că din interpretarea art.4 rezultă că, indiferent de 

constatările efectuate în urma controlului medical, ar opera suspendarea, 

respectiv încetarea raportului de serviciu sau de demnitate publică, s-a 

considerat că trebuiau precizate situaţiile în care ar urma să opereze aceste 

instituţii. 

Referitor la controlul psihiatric s-a considerat că obligativitatea 

efectuării acestuia cu o frecvenţă anuală este excesivă şi realizarea acestuia 

se impune numai în situaţii expres reglementate. 
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative privind controlul medical general asupra stării de 

sănătate a persoanelor care ocupă funcţii publice ( Plx nr.267 /2006). 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2006 privind măsurile 

ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare       

( PLX 304/2006). 

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

urmare a situaţiei epidemiologice internaţionale a gripei aviare, prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se 

aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare, s-a luat măsura interzicerii 

pe întreg teritoriul României a vânării păsărilor sălbatice de interes 

vânătoresc. 

În urma monitorizării evoluţiei influenţei aviare s-a constatat că, în 

România, vectorii virusului influenţei aviare îi reprezintă păsările sălbatice 

migratoare de apă, nu şi păsările sălbatice sedentare al căror biotop este 

diferit de cel al păsărilor sălbatice migratoare de apă. 

Situaţia existentă în actualul context epidemiologic a fost analizată de 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor 

împreună cu Grupul Naţional de Experţi pentru gripă aviară. Analiza 

efectuată a reliefat posibilitatea ridicării restricţiilor de vânătoare la speciile 

sedentare de păsări de interes vânătoresc pe teritoriul României, cu excepţia 

fondurilor de vânătoare în care evoluează gripa aviară şi în zonele din jurul 

acestora, precum şi a zonelor cu lacuri şi bălţi permanente existente în ţară. 
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât , în 

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2006 privind măsurile ce se aplică 

pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare ( PLX 

304/2006), în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul patru  al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul cinci 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. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

  

 

 
 
 

 


