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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi doamna Mihaela Steriu , 

director general executiv al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România, doamna Florea Gherghina , director adjunct , Direcţia de venituri, 

Ministerul Finanţelor Publice şi dl.dr.Mihai Farcaş – consilier Ministerul 

Sănătăţii Publice . 

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

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România nr.139/1995 (PLX 124/2006). 

2. Dezbateri , în fond, asupra propunerii legislative privind 

aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilităţi (PlX 

396/2006). 

3. Diverse. 
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4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

preşedintele comisiei . 

La primul punct al ordinii de zi  comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.20 din 

Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139/1995 (PLX 

124/2006), adoptat de către Senat în şedinţa din 23 februarie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au studiat propunerile Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România, care au fost înaintate prin adresa 

nr.6783/26.09.2006 şi care vizează modificarea şi completarea proiectului de 

lege supus dezbaterii. Domnia sa acordă cuvântul doamnei Mihaela Steriu 

pentru a prezenta aceste propuneri. 

 Doamna Mihaela Steriu arată că aceste propuneri sunt  o consecinţă a 

celor discutate în şedinţa comisiei care a avut loc în urmă cu două 

săptămâni. 

 Numărul din ce în ce mai mare de accidente de trafic rutier face ca 

buna pregătire a conducătorilor auto în domeniul primului ajutor să fie vitală 

pentru limitarea consecinţelor accidentelor. De-a lungul anilor, Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România a dovedit că are experienţa şi 

resursele materiale şi umane necesare pentru instruirea în domeniul primului 

ajutor. 

 Începând cu anul 2003, Societatea Naţională de Cruce Roşie din 

România a fost inclusă în Campania Europeană de Siguranţă Rutieră, 

campanie sprijinită de Uniunea Europeană . 
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În consecinţă, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România a 

propus, la lit.k) a art.11 , să organizeze cursuri de surori voluntare de cruce 

Roşie şi cursuri de prim ajutor, obligatorii, pentru categoriile profesionale 

expuse riscurilor de accidentare şi pentru şcolile de şoferi amatori şi 

profesionişti. 

Cu privire la solicitarea ca alocarea fondurilor , de care Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România beneficiază de la bugetul de stat , să 

se facă prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice , domnia sa precizează 

că, începând cu anul 2003, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 64/28.06.2003, aceste fonduri au fost alocate prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii Publice , situaţie care a dus la dificultăţi practice şi care, în plus, nu 

reflectă natura sarcinilor şi a mandatului organizaţiei. 

În acest sens, domnia sa propune ca, la alin.(2) al art.16 să se prevadă 

că , de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, să se 

asigure anual şi fondurile necesare realizării atribuţiilor Societăţii Naţionale 

de Cruce Roşie din România, prevăzute la art.11 lit.a) – e), g) şi h), pe bază 

de programele întocmite de aceasta. 

Experienţa ultimilor ani arată că schimbările climatice conduc la 

înmulţirea şi agravarea consecinţelor dezastrelor naturale care afectează 

România, astfel încât, mai mult ca oricând, Societatea Naţională de Cruce 

Roşie din România trebuie să fie pregătită să intervină în sprijinul victimelor 

acestor dezastre. În plus, organizaţia trebuie să dezvolte şi să implementeze 

programe de informare şi pregătire a comunităţilor locale expuse celor mai 

mari riscuri, astfel încât acestea să poată face faţă mai bine în cazul unor 

eventuale dezastre. 

În acest sens, toate instituţiile de cultură, de divertisment şi federaţiile 

şi organizaţiile sportive trebuie să fie obligate să perceapă un timbru al 
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Crucii Roşii pe întreaga durată a anului şi care să reprezinte un procent de    

1 % , care se va adăuga la preţul de vânzare. 

Colectarea la nivel central, într-un cont unic şi deschis special în acest 

scop, ar fi mai simplă pentru entităţile plătitoare şi ar permite organizaţiei să 

asigure transparenţa necesară cu privire la fondurile obţinute din această 

sursă. 

Sumele obţinute din această sursă urmează a fi utilizate cu 

următoarele destinaţii: finanţarea unor programe/proiecte/servicii la nivel 

local destinate să vină în sprijinul celor mai vulnerabile comunităţi ( 40 % ), 

crearea unui fond naţional pentru situaţii de urgenţă care să permită o 

intervenţie umanitară rapidă în cazul producerii unui dezastru ( 20 %), 

precum şi susţinerea cheltuielilor de administrare, funcţionare şi reprezentare 

ale sediului central ( 15 %) şi filialelor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 

din România (25 %). 

Procentul alocat fiecăreia dintre destinaţiile menţionate mai sus, 

precum şi procedura concretă de alocare, monitorizare şi raportare a acestor 

fonduri, urmează a fi stabilite prin normele metodologice şi regulamentele 

proprii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 

Astfel, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România propune ca 

alin.(4) al art.20 să se reformuleze în sensul că, pentru toate evenimentele 

prevăzute la alin.(1), fondurile vor fi colectate şi virate trimestrial în contul 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 

Pentru ca Societatea Naţională de Cruce Roşie din România să aibă 

acces rapid la aceste fonduri se propune ca, în termen de 60 de zile de la 

publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România să emită norme metodologice, cu 

avizul Ministerului Finanţelor Publice ( art.20 alin.(5)). 
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Tot în acest sens, domnia sa propune ca sarcina de verificare şi control 

a perceperii şi virării timbrului Crucii Roşii să revină organelor de 

specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice . 

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

acordă cuvântul dl.dr.Mihai Farcaş pentru a prezenta punctul de vedere al 

Ministerului Sănătăţii Publice referitor la aceste propuneri. 

Dl.dr.Mihai Farcaş este de acord cu propunerile formulate de către 

reprezentantul Societăţii  Naţionale de Cruce Roşie din România la art.20 

alin.(1) şi (4) şi care se încadrează în punctul de vedere al Guvernului. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi atrage atenţia 

asupra necesităţii unei abordări mai realiste şi pragmatice. Guvernul solicită 

ca fondurile colectate să fie virate în contul central al Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie din România. Ce se va întâmpla dacă filialele judeţene nu vor 

primi fonduri ? Actualul sistem s-a dovedit a fi ineficient. După cum rezultă 

din situaţia prezentată de către Ministerul Finanţelor Publice suma virată în 

contul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, aferentă taxei 

„timbrul Curcii Roşii” pentru anul 2005 , a fost doar de 25,4 RON iar pentru 

anul 2006 de 2.639,8 RON. Filialele judeţene nu vor avea interesul de a 

colecta aceste taxe dacă nu vor beneficia de 40 – 50 % din aceste sume. 

Domnia sa apreciază intenţia Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România de a organiza cursurile de prim ajutor pentru şcolile de şoferi 

amatori şi profesionişti. În concluzie, domnia sa se pronunţă pentru ca o 

parte din fondurile colectate să rămână la filialele judeţene şi pentru 

intensificarea acţiunilor de publicitate care să pună în evidenţă activitatea 

desfăşurată de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. 

Dl.dep.Movilă Petru se declară nemulţumit de răspunsul primit, în 

scris de la Ministerul Finanţelor Publice , pe care-l consideră evaziv. 
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Domnia sa se pronunţă pentru varianta în care filialele judeţene să poată 

beneficia de o cotă din veniturile colectate. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că Ministerul Finanţelor Publice este 

obligat să perceapă această taxă de timbru. Banii ajung la Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România care trebuie să aibă obligaţia să-i 

distribuie la filialele judeţene în funcţie de programe, cheltuieli de 

administrare, etc. Domnia sa nu înţelege de ce Guvernul doreşte o 

centralizare a acestor fonduri la nivelul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 

din România. 

Doamna Mihaela Steriu solicită cuvântul şi precizează că această 

colectare este mai simplă pentru entităţile plătitoare şi permite asigurarea 

transparenţei. În prezent, funcţionează depozite regionale,  pentru câte 5 – 6 

filiale, precum şi un depozit central prin care 65 % din fonduri , merg către 

filiale. Prin modificările şi completările propuse la Legea nr.139/1995, 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se va bucura de aceleaşi 

facilităţi ca şi celelalte societăţi de Cruce Roşie din Uniunea Europeană . 

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

subliniază că fondul constituit prin aplicarea timbrului Crucii Roşii, în 

cuantum de 1 % , este lucrul cel mai important şi, în acelaşi timp, binevenit. 

Toţi antevorbitorii au fost de acord ca din acest fond să se aloce banii 

necesari pentru funcţionarea filialelor judeţene. Este necesar să se asigure 

controlul colectării şi distribuţiei acestor fonduri.  Toate entităţile plătitoare 

răspund în faţa organelor de control ale Ministerului Finanţelor Publice în 

sensul modului de percepere al acestei taxe. Societatea Naţională de Cruce 

Roşie din România dispune în teritoriu de multe atribuţii pe care trebuie să le 

acopere din punct de vedere financiar. În opinia  domniei sale taxa de 1 % 

este insuficientă şi ar trebui majorată la 2 %. Modul de repartiţie în teritoriu 

a acestor sume trebuie reglementat prin normele de aplicare ale legii. 

 6



Dl.dep.Movilă Petru doreşte să cunoască care este mecanismul de 

evidenţă al colectării acestor sume la Ministerul Finanţelor Publice . 

Când o lege stabileşte, intervine dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei , organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor 

Publice sunt obligate să controleze şi să sancţioneze. Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România este în măsură să reclame acestor organe, atunci 

când are informaţii , că banii nu au fost viraţi. 

Doamna Mihaela Steriu solicită cuvântul şi informează pe cei prezenţi 

că , până în prezent, banii nu au fost viraţi din lipsa normelor de aplicare ale 

legii. Perceperea şi virarea acestei taxe revine Ministerului Finanţelor 

Publice iar normele vor cuprinde, obligatoriu, toate mecanismele de control. 

Doamna Gherghina Florea solicită cuvântul şi informează că, în 

conformitate cu legea, aceste taxe au fost colectate de către Societatea 

Naţională de Cruce Roşie din România ca venituri proprii. 

În finalul acestor dezbateri, cu 16 voturi şi o abţinere ( dl.dep.dr.Bonis 

Istvan ) , Comisia pentru sănătate şi familie şi-a însuşit aceste propuneri ca 

amendamente ale comisiei . 

În consecinţă, cu 16 voturi pentru şi o abţinere Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât să înainteze Plenului Camerei Deputaţilor 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.20 din Legea 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139/1995 (PLX 

124/2006) cu amendamentele care vor face obiectul raportului. 

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

legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu 

dizabilităţi (PlX 396/2006), respinsă de Senat în şedinţa din 19 aprilie 2006, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care sesizată, în comun, 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială . 
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 După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea curricum-ului 

social pentru persoanele cu dizabilităţi şi cuprinde prevederi privind definiţia 

dizabilităţii, diagnosticarea, evaluarea şi revizuirea dizabilităţii, înfiinţarea 

tipurilor de centre rezidenţiale pentru această categorie de persoane. 

 De asemenea, propunerea legislativă reglementează dreptul la muncă, 

la educaţie, recuperare, protecţie socială, asistenţă medicală a persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi o serie de obligaţii ale acestora. 

 În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, respingerea 

propunerii legislative privind aprobarea curricum-ului social pentru 

persoanele cu dizabilităţi (PlX 396/2006), întrucât prevederile acesteia sunt 

cuprinse, în mare măsură, în proiectul de Lege privind protecţia şi 

promovarea persoanelor cu handicap, care a fost dezbătut la comisie de către 

cele două comisii şi se află în faza elaborării raportului. 

 În conformitate cu normele de tehnică legislativă, reglementările  de 

acelaşi nivel şi având acelaşi obiect se cuprind într-un singur act normativ; 

în procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în 

mai multe acte normative. 
 

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

discutat şi alte probleme privind activitatea sa curentă. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  informează pe membrii comisiei că 

urmează să depună o propunere legislativă care are ca obiect majorarea 

salariilor personalului bugetar din sectorul sanitar prin acordarea unor 

sporuri ( spor de încordare psihică , categorii de spitale, etc.). Aceste sporuri 

urmează să fie evidenţiate la calculul pensiei. 

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

precizează că a solicitat deja de la Ministerul Sănătăţii Publice actuala grilă 
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de salarizare în vederea iniţierii unei propuneri legislative privind majorarea 

salariilor personalului bugetar din sectorul sanitar. Această iniţiativă va trata 

toate aspectele privind salarizarea din sectorul sanitar public, inclusiv 

problema sporurilor salariale. 

Angajamentele României cu Fondul Monetar Internaţional au dus la 

„îngheţarea” salariilor personalului bugetar pe anul 2007, menţionează 

dl.dep.dr.Luchian Ion . Instituţiile bugetare au găsit soluţii de majorare a 

salariilor prin introducerea unor noi sporuri salariale precum spor de antenă, 

de înălţime sau de folosire a calculatoarelor. Aceasta este singura soluţie 

care se poate aplica şi în sistemul sanitar, subliniază domnia sa . 

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

acordurile financiare cu FMI nu ţin seama de discrepanţele salariale dintre 

România şi ţările membre ale Uniunii Europene . Un medic din Ungaria 

beneficiază de un salariu cu mult mai mare decât al unui medic din 

România. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  solicită cuvântul şi menţionează că, 

până acum câţiva ani, Ministerul Finanţelor Publice distribuia o parte din 

veniturile Loteriei Române pentru sănătate. Aceste venituri pot constitui o 

nouă sursă de finanţare pentru majorarea salariilor personalului bugetar din 

sistemul sanitar. Actualele sporuri salariale ar trebui anulate şi înlocuite cu 

alte categorii sporuri mult mai consistente, conchide domnia sa . 

Tot în cadrul acestui punct al ordinii de zi, dl.dep.dr.Paveliu Sorin a 

informat comisia cu privire la întâlnirea interparlamentară care a a avut loc 

în Malta în urmă cu două săptămâni. La întâlnire au participat delegaţii 

parlamentare din ţările centrale şi est europene şi a avut ca obiect un fructuos 

schimb de experienţă în domeniul sistemului sanitar. 

În urma discuţiilor s-a desprins faptul că problemele sistemului sanitar 

variază de la ţară la ţară. De exemplu, în Bulgaria, privatizarea spitalelor a 
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dus la creşterea salariilor medicilor la 1.000 euro dar, în acelaşi timp, 

spitalele au acumulat mari datorii. În Letonia şi Estonia introducerea 

sistemului de coplată a asigurat încadrarea în bugetul sănătăţii. Toţi invitaţii 

la reuniune şi-au exprimat deschis dorinţa de continuare a colaborării. 

Domnia sa propune ca şi Comisia pentru sănătate şi familie să devină gazda 

unei astfel de reuniuni. 

În continuare, dl.dep.Movilă Petru a făcut o scurtă informare cu 

privire la reuniunea la care a participat în Bosnia – Herţegovina şi care a 

avut ca obiect educaţia adulţilor în diverse domenii. Reuniunea a fost 

organizată de Ministerul Muncii şi Ministerul Învăţământului din Bosnia – 

Herţegovina. 

 

La punctul patru 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 
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